
Conceptnotulen MR-vergadering 28-05-2020  
Aanvang: 20.00 uur  
Locatie: Google Meet 
 
Notulen 
Notulen van 15 april worden goedgekeurd. . 

 
Opzet nieuwe schoolgids 2020-2021 

● Aan de tekst van de schoolgids  is vorig jaar niet veel veranderd. Maar het kan nog een stuk beter. Het 
moet niet te groot (nu al 25 p) worden en wel goed geschreven. Het mag wat minder zakelijk, wat 
meer inspirerender en meer verbindend in het kader van de 3M PR. 

● Belangrijkst zijn de visie, de kernwaarden en de doelen voor de komende periode. 
● Het doel van de gids is  ouders van zittende leerlingen praktische informatie over het aankomende 

schooljaar geven. Er mogen ook illustraties en werkjes van kinderen in.  
● Ook het team komt erin. Wietske: komen er ook foto’s in? Leidje zoekt uit of dit kan, maar de AVG zit 

waarschijnlijk in de weg.  
● Tot nu toe stond er niets in over ons onderwijs. LZM gaat deze keer wel aan bod komen, evenals 

leerlingzorg en POVO. 
● Hier en daar wordt ook verwezen naar de website.  
● Leidje vraagt advies: zou het rooster niet beter op een andere plaats kunnen staan(meer in het 

midden van het boekje). De MR denkt van niet: als de inhoudsopgave maar duidelijk is.  
● Het jaarrooster/kalender wordt ook nog apart afgedrukt als A5-boekje.  
● Berto heeft een hulpgidsje gevonden met praktische aanwijzingen. Dit deelt hij met Leidje. 
● De schoolgids zal het waarschijnlijk niet  voor 30 juni klaar zijn. Maar het moet de eerste week van het 

nieuwe schooljaar mee met de kinderen. Het moet ook nog gedrukt worden. Streven is dat het 20 juli 
naar de drukker gaat. De tekst kan de 30e al wel worden besproken. Mochten er daarna nog dingen 
zijn dan kunnen die via de mail. In de week van 13 juli kunnen we nog een uurtje overleggen.  

● Het kopje MR moet natuurlijk niet vergeten worden… ;-) 
 
Voortgang schoolplan 
Liesbeth en Leidje gaan volgende week schrijven. Feedback vanuit het team verloopt via de digitale 
vergaderingen, en eveneens het met het bestuur.  
De 20e stuurt Leidje het naar Lucienne. als dit lukt kan ze het de 30e  in de MR bespreken. 
 
Berekening middelen toegekend aan BG 
Leidje heeft de begroting voor volgend schooljaar gestuurd.  
Er komt nog een bijdrage van het bufferfonds die moet worden toegevoegd, voor de formatie. We komen 0,31 
FTE tekort. De werkdrukgelden zijn net niet genoeg om een lk 2 dagen te laten werken.  
Sommige leerkrachten hebben teveel uren. Daar moet vervanging op worden ingezet. De IB-er werkt 1 jaar 
lang een halve dag extra. Het bestuursbureau gaat akkoord met de omvang.  

 
Formatieplan 2020-2021 
Leidje blijft nog een jaar aan en Liesbeth blijft bouwcoördinator.  
De verdeling van de lestaken is al rond. Wel moet de taakverdeling nog met het team besproken worden.  
De meeste leerkrachten blijven op de plaats.  
De uren van de gymleerkracht en de flexleerkracht worden vanaf 2020/2021 vaste uren.  
De PMR gaat akkoord. Leidje neemt het nog een detail met Cora en Lobke door.  
 
SZE Midden schooljaar 
Wietske: het overzicht oogt ‘groener’ dan anders (meer I en I+ scores. 
In één groep zijn nogal wat wisselingen geweest wat leerlingen en leerkrachten geweest, en dat is af te lezen.  
We hebben spelling aangepakt en dat heeft in bijna alle groepen vooruitgang opgeleverd.  
De visitatie van het bestuur gaat nu o.i.v. de omstandigheden niet door. Wel vragen we aan het bestuur wat ze 
nu zouden willen zien, zeker in het kader van de stabiliteit van de scores. 
We gaan nog dit jaar cito’s afnemen om goed te zien wat we moeten aanpakken en voor een goede 
overdracht. 
 



 
De vergaderdata voor 2020-2021 

1. 13 oktober 
2. 15 december 
3. 11 februari 
4. 15 april 
5. 8 juni 
6. 6 juli 

 
Rondvraag 
Wat worden de richtlijnen voor de volledige heropening op 8 juni? De richtlijnen zijn ten tijde van deze 
vergadering net binnen, nog niet bekeken. Er zullen niet heel strikte regels zijn.  
Die komen nu vanuit de stichting: Geen ouders in de school: geen kamp, geen musical viering, geen 
schoolreisjes, geen uitstapjes. Er is namelijk nog steeds Corona. 
De continuroosters blijven zoals ze zijn. Er zijn nu steeds twee groepen samen buiten, dezelfde als tijdens de 
gedeeltelijke opening,  met een kwartier middagpauze. Dit mag arbo technisch niet, maar het team heeft 
ermee ingestemd. En het is ook een speciale situatie.  
Voor de TSO is geen geld: je kunt de ouders niet laten betalen, het is verplicht overblijven. Mogelijke 
oplossingen: met de pet rondgaan bij ouders en dee stichting heeft wel geld. (ondertussen is het al met KION 
geregeld) 
Het is heel kort dag, door het late verschijnen van de richtlijnen. Het team overlegt komende woensdag. De 
ouders horen dan waarschijnlijk pas vrijdag hoe we maandag gaan starten. Dat is niet ideaal. 
We moeten hier als MR er instemming over geven en zullen volgende week nog vergaderen, wanneer de 
afspraken voor de totale heropening van de Driemaster klaar zijn. . 
 
De volgende vergadering is op 30 juni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


