
Notulen MR-vergadering 3-2-2021 
 
Aanvang: 16:15 
Aanwezig: Mark, Wietske, Berto, Jeroen, Koen, Leidje en Cora. 
Locatie: online 
 
Stand van zaken nieuwe directeur 
Het bestuur heeft besloten eerst de sollicitatieprocedure van de Petrus CS in februari af te ronden, 
vanaf maart begint de procedure voor 3M. Hopelijk is dan begin april bekend of ook nog buiten de 
stichting moet worden geworven. Een medewerker van Van Beekveld & Terpstra (organisatieadvies 
en communicatie) gaat samen met teamleden een profielschets voor de school opstellen. Zowel de 
rol van schoolleider voor de Driemaster als die van kwartiermaker/leider voor de nieuwe school 
worden daarin meegenomen. Het BAC geeft hiervoor een advies aan het bestuur. Ook wordt er nog 
besloten over de omvang van het BAC: 5 of 7. In geval van 7 leden neemt een extra teamlid deel en 
een directeur van een andere Josephschool.  
 
Heropening scholen 
We bespreken de richtlijnen die net bekend zijn geworden.  
Morgen is er Directieberaad. Leidje spreekt beide aanbieders van tussenschoolse opvang (TSO). En er 
is een ingelaste teamvergadering. We besluiten als MR hierna bij elkaar te komen.  
De OMR besluit over maatregelen die de lestijd betreffen. De PMR heeft instemming al het gaat over 
taakbelasting en werktijden. 
 
Ter sprake gekomen:  

• Kunnen we veiligheid/gezondheid personeel garanderen? Garanderen kan nooit.  

• Zijn er voldoende leerkrachten om de klassen op school op te vangen. Ja, die zijn er. 

• Een lastige kwestie worden de pauzes. De groepen mogen namelijk niet gemengd worden. 
Ook moeten vaste volwassenen (leerkrachten, TSO) aan de groepen gekoppeld worden. Deze 
mogen ook niet met andere groepen in contact komen. Er zijn een paar mogelijkheden: 

o Óf leerkrachten hebben een half uur pauze en een TSO-kracht komt in het lokaal 
tijdens het eten van de kinderen. Daarna gaat hij/zij nog een kwartier naar buiten. De 
Leerkrachten eten in de koffiekamer of het plusgroeplokaal.  

o Óf de leerkrachten eten met de kinderen in de klas. Zij dragen buiten de leerlingen 
over aan de vaste TSO-kracht die een kwartier met hen buiten is.  

▪ Voor deze optie bestaat onder de PMR-leden de voorkeur, omdat hiermee 
het aantal volwassenen in de school beperkt wordt.  

▪ Nadeel: er is dan maar een kwartier pauze. Dit mag niet volgens de 
wetgeving. Zonder TSO-ers kan de Driemaster zich dus niet aan de arbo-
eisen houden. Vorig jaar mocht dit wel, maar het was tijdelijk. Nu gaat het 
vermoedelijk langer duren.   

▪ Het is sowieso lastig om de TSO-ers helemaal buiten de school te houden. Ze 
moeten ook naar de wc kunnen. Bovendien is niet zeker of de mensen voor 
maar een kwartier per dag komen opdagen.  Leidje bespreekt het met Rein 
en Janneke van de TSO. 

▪ Ook bij regen kan dit niet, dan moeten de leerkrachten de hele pauze bij de 
leerlingen blijven als we TSO-ers buiten willen houden.  

• Mogelijkheid: We zouden het een paar weken op één manier kunnen doen en dan kunnen 
we alsnog heroverwegen.  

• Bestaat de mogelijkheid dat leerlingen voor halve dagen / om de andere dag naar school 
gaan, bijvoorbeeld voor groep 7 en 8?  Het ministeriële advies is dat alle leerlingen fulltime 
naar school gaan. Maar waar het niet kan hoeft het niet.  



• In groep 7 (27 ll)  en 8 (24 ll) kunnen we ons niet aan de regels houden. Dit wordt wel als 
overmacht gezien. Maar dan blijven er zorgen over de veiligheid van de leerkracht. 

• Mondkapjes hoeven niet in de klas, maar voor groep 7 en 8 wel op de gang. Leerkrachten 
mogen er in de klas voor kiezen om een mondkapje te dragen. Vorig jaar heeft de stichting 
dit echter mondkapjes voor leerkrachten verboden. Wij zijn benieuwd wat het DB besluit.  

• Brengen en halen van leerlingen levert veel contactmomenten op. Ouders staan op de 
afgesproken plaats, maar moeten toch tussen de anderen door lopen wanneer hun kind naar 
buiten is gekomen. We adviseren dat wordt aangestuurd op dat ouders meer kinderen zelf 
van en naar school laten lopen. Leidje kan die alleen maar adviseren. Ouders maken daarin 
hun eigen keuzes. Daar houdt de verantwoordelijkheid van de school op. 

 
Aanvulling:  
Donderdag 4-2-2021 gaan OMR en PMR akkoord met de volgende regeling: leerkrachten houden 
pauze met de leerlingen (eten en naar buiten). Leerlingen zijn om 14:00 uit op ma, di, do en vr. Alle 
leerkrachten waren hier al mee akkoord gegaan. TSO kan niet voldoende krachten leveren.  Alleen bij 
groep 4 komt een TSO-kracht in het lokaal.  
 
Vacature MR 
De vacature die ontstaan is door het wegvallen van Lobke duurt mogelijk tot het einde van het 
schooljaar. Koen heeft daar interesse, maar zit behoorlijk strak in de tijd. In eerste instantie als valt 
hij in voor Lobke. Nu nog met Leidje overleggen over de uren.  
Jeroen: Ik heb de ruimte en zou het ook voor langere tijd willen aangaan.  
Verder zijn nog geen aanmeldingen. Notulen van team nog niet klaar, dus Cora mailt nog even naar 
de andere teamleden.  
 
Tot morgen! 
 
 
 
 


