
Notulen MR vergadering 20-5

Vijf gelijke dagen model:
We bespreken de reacties van ouders die we naar aanleiding van de eerste
informatiebrief hebben ontvangen.

Vragen/opmerkingen die we hebben gekregen:
● Het tijdspad is kort. We vragen van ouders om in 8 weken hun werkrooster

etc aan te passen.
● Ouders krijgen het idee dat het plan al vast ligt.
● Er moet uitleg komen over het aantal gedraaide uren. De uren nu en hoe dat

eruit zou zien met een 5 gelijke dagen model.
● Uitleg geven over de verhoging van de kwaliteit.
● Onderbouwing met onderzoeken

De oudergeleding vraagt of alle leerkrachten het met het voorstel eens zijn.
Leerkrachten ervaren dit allemaal heel positief. Er is een stemming uitgegaan
waarbij van de 24 leerkrachten er 22 voor hebben gestemd.

Na de reacties besproken te hebben besluiten we het tijdspad te verlengen. Ouders
hebben hierdoor meer tijd om bij een eventuele verandering hun roosters aan te
passen. We hebben hierdoor meer tijd om met ouders te informeren en met ze in
gesprek te gaan.
Ook ouders van nieuwe kinderen kunnen meegenomen worden.

Er gaat een e-mail uit naar de ouders. Kees maakt hier een opzet voor.

Invulling van de TSO nieuwe schooljaar:
Maurice en Liane gaan in gesprek met Bloss.

Vakantierooster 2021/2022:
Het vakantierooster is hetzelfde als de andere scholen van Sassenheim en wordt
goedgekeurd door de MR.

Formatie:
Er zijn subsidies vanuit de regering. Er kan een subsidie gebruikt worden om een
groep kleiner te maken. Maurice zit in de aanvraag hiervan.



Vacature ouderlid:
Voor Kees is dit zijn laatste schooljaar in de MR. Er zal een vacature uitgaan.
Liane heeft een opzet gemaakt voor een vacature van de MR. Graag even reageren
en dan gaat hij er over ongeveer 2 weken uit.

Rondvraag;
● Agenda begin van de week van de MR vergadering opstellen. Linda pakt dit

op.
● Vraag aan de GMR: Is er een akkoord gegeven op de begroting voor de

formatie? Begroting is door de GMR goedgekeurd. Maurice gaat hiermee
naar Patrick Went.

● De vraag om het voetgangerslicht op de Hoofdstraat langer op groen kan ligt
bij de gemeente. Maurice belt met de Startbaan en mailt anders de
wethouder.

● Hoe staat het met de plannen van de gemeente met de bouw van nieuwe
scholen? Tot nu toe is het laatste wat gezegd is dat wij 2023 in de school op
de Antoniuslaan kunnen, maar het lijkt erop dat dit later wordt.

● De schoolpleinen worden in de zomervakantie aangepast.
● Het is druk tijdens het wegbrengen van de kinderen bij de kiss en ride.

Richtlijnen in de nieuwsbrief.
● Staan de vorige notulen op de website? We gaan dit uitzoeken.


