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MR vergadering  28 mei 2020 

Aanwezig zijn: Janneke (voorzitter), Sebastiaan,, Martje, Marloes, Maartje (notulist), Suzanne en 

Ricky 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda  

3. Corona      

Elke week vindt er een evaluatie plaats met het team. Het team is positief, het loopt goed. Het is    

fijn dat vanaf 8 juni de school volledig open gaat en er met de hele groep afgesloten kan worden.  

De anderhalve meter afstand is lastig en zeker bij de kleuters, er wordt zoveel mogelijk aan 

gehouden. Er is contact geweest met ouders waarvan de kinderen niet naar school kwamen. Hier is 

school maatschappelijk werk en De School als Vindplaats bij betrokken geweest. De meeste kinderen 

zijn nu op school. In het team zijn er geen zieke collega’s. Ook bij de kinderen zijn er geen Corona 

klachten, waardoor ze afwezig zijn op dit moment.   

Vanuit de PO raad is er vandaag een protocol uitgebracht die de richtlijnen van het RIVM hanteren. 

Dit wordt op kort termijn met het team besproken en daarna zal er een brief opgesteld die wordt 

bekeken door de MR. Daarna wordt de brief met ouders gedeeld.  

 

4. Binnengekomen en uitgaande post  

Ouders hebben met Janneke contact gehad toen bekend was dat de kinderen halve dagen naar 

school zouden gaan. Janneke heeft ouders aangehoord en ze vervolgens naar Ricky doorverwezen. 

Op het moment dat we gestart zijn, zijn er nog enkele ouders met Ricky geweest. Voornamelijk de 

woensdag vinden ouders te kort. Er is gekozen voor halve dagen, zodat de kinderen iedere dag naar 

school komen. Hierdoor is er structuur voor de kinderen.  

      

5. jaarplanning mr  

Laatste vergadering is 15 juni om 19.45 online.  

     

6. Vanuit de directie 

Formatie nieuwe jaar is besproken. Op basis van het aantal leerlingen wordt gekeken hoeveel 

groepen er gemaakt kunnen worden. In het begrotingsgesprek wat plaats vindt met de directeur en 

het bestuur is vastgesteld dat er 8 groepen gemaakt mogen worden. Bij het concept wat er wordt 

gehanteerd past het beste verticale groepen. Wanneer het qua aantal leerlingen niet mogelijk is, kan 

hier soms vanaf geweken worden. Voor komend schooljaar blijven de groepen hetzelfde.  

Er zijn sollicitatie gesprekken gevoerd met vijf kandidaten vanuit de mobiliteit binnen Conexus. Het 

waren prettige gesprekken. Er waren twee kandidaten die er in positieve zin naar voren kwamen. Ze 

zijn gespecialiseerd in de onderbouw en we verwachten dat ze een mooie aanvulling zijn in het team.  
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De formatie staat in de schoolgids. Er zijn verder een paar kleine aanpassingen gedaan in de 

schoolgids. Op 15 juni moet de mr instemmen. Dit wordt geagendeerd.   

Er zijn geen wijzigen gedaan m.b.t. het rooster en studiedagen, ook deze zijn opgenomen in de 

schoolgids. Het werkverdelingsplan is besproken en vastgesteld in het team. Het werkverdelingsplan 

is opgesteld om te zorgen voor werkdrukverlaging bij de teamleden. De personeelsgeleding ervaren 

het als prettig om extra tijd te hebben. Het voorbeeld taakbeleid is ter info gedeeld met de mr.  

 

In de begroting blijft Robert op directie staan, omdat hij hier naar beloond wordt. Hij gaat meer voor 

de groep, maar daarnaast behoudt hij directie taken. Wanneer je een benoeming hebt gekregen, zul 

je deze behouden, ook al verander je van functie.  

In de werktijdsfactor kun je een nieuwe of een oude werktijdsfactor hebben. De werktijdsfactor 

wordt via de nieuwe regeling gehanteerd, wanneer je verandert in de werktijdsfactor.  

Wanneer er nog sprake is van een oude werktijdsfactor en dit zal zichtbaar worden in het taakbeleid, 

wordt er in overleg bekeken hoe de extra tijd die je moet maken wordt ingevuld. Een leerkracht kan 

bijv dagen terug komen of er kunnen extra taakuren naar de leerkracht toebedeeld worden.   

De evaluatie van het zorgplan wordt doorgeschoven naar 15 juni. Deze evaluatie wordt eerst in het 

team besproken worden en vervolgens in de mr. 

     

10. Highlights Nutsbul 

De periode van Corona is geëvalueerd in de mr. Er is vandaag vanuit de PO raad een protocol 

uitgebracht over de opening op 8 juni. Naar de ouders komt hier een aparte brief over.  

De formatie is besproken. Het taakbeleid en werkdrukakkoord is besproken en heeft de mr mee 

ingestemd.  

 

11. Rondvraag 

Wordt er over nagedacht of het verstandig is om te zingen, omdat hiervan wordt aangegeven dat het  

risicovol kan zijn?   

Het moet vooraf duidelijk zijn of de mr invloed heeft op het protocol voor Corona of dat de mr een 

adviserende rol heeft.  

Er wordt ieder jaar een gepland en ongeplande brandoefening gedaan. De ongeplande 

brandoefening wordt mogelijk dit jaar nog gepland worden.  

Er zijn geen signalen via de mr binnen gekomen over ouders die ontevreden zouden zijn. Wanneer dit 

aan de orde is, worden ze doorverwezen naar directie, zodat het bespreekbaar gemaakt kan worden.  

 

12. Afsluiting  
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