
 

 

 
 
Agenda MR vergadering  
Datum:  woensdag 3 februari 2021 
Aanvang:  20:00uur 
Locatie:           In verband met de avondklok vindt de vergadering plaats via MS Teams 
Aanwezig: Margot Donkersloot, Jeannette Hartog, Anna Hendrix, Mignon Henneken (voorzitter), Angelique Klarenbeek, Hugo Maarleveld,  
  Juliette de la Mar, Petra de Ridder (secretaris), Angelique van Slobbe, Ineke Valk, Nico de Vries. 
 
Volgende vergaderingen: 
Donderdag 15 april 2021 
Dinsdag 22 juni 2021 
 
 

Agendapunt  Notulen 

1. Opening en vaststellen 
agenda 

  

2. Besluitenlijst voorgaande 
vergadering 

- Bijlage: Notulen 30 
november 2020 

- De notulen worden vastgesteld; 

- Tijdens de vorige vergadering nam ouder Mark van Wijnen deel. Hij heeft eventueel interesse om 
zitting te nemen in de MR en hij zal dan ook worden benaderd zodra er vacatures ontstaan in de 
oudergeleding; 

- In verband met de 2 vacatures in de oudergeleding en de vacature in de personeelsgeleding die 
ontstaan aan het einde van het schooljaar, zal eind maart een oproep worden geplaatst in de 
Nieuwsbrief & Teambrief; 

- Indien nodig zullen er verkiezingen worden uitgeschreven. In voorgaande jaren was dit echter niet 
nodig; 



 

 

3. Onderwerpen ingebracht 
door ouders 
(inspreektijd & van het 
schoolplein) 

- Leerachterstanden; 
- Opvang kwetsbare 

leerlingen, 
opvangcapaciteit; 

- Wel & wee van het 
team; 

- Groep 8: CITO 
eindtoets, 
schooladvies, 
schoolkamp, 
musical; 

- Ouderparticipatie. 

* Leerachterstanden:  
- De oudergeleding uit zijn zorgen over de leerlingen met reeds bestaande leerachterstanden. Dit in 

verband met de beperkingen van online-onderwijs en de minimale mogelijkheden voor de gebruikelijke 
intensieve begeleiding. De personeelsgeleding en directie geven aan dat de betreffende leerlingen in 
beeld zijn, zij naast de klassikale instructie apart instructie (RT) krijgen en zij door de docenten met de 
IB-er worden besproken om te beoordelen of extra begeleiding nodig is; 

 
* Noodopvang: 
- Er is dagelijks noodopvang (8:30-12:00u), ook voor kwetsbare leerlingen; 
- In de BSO-ruimte vindt de noodopvang plaats. Deze ruimte is geschikt voor 88 kinderen. Om de 

opvang op verantwoorde wijze plaats te kunnen laten vinden, worden er maximaal 60 leerlingen 
opgevangen; 

- Dit vraagt om een strenge selectie en duidelijke communicatie naar ouders;  
 
* Wel & wee van het team:  
* Het team is positief gestemd over de heropening van de school. Het verzorgen van online-onderwijs is 

pittig en de interactie is beperkt via een beeldscherm omdat fysiek contact mist. Maar er zijn ook 
zorgen over de gezondheid voor het team en diens naasten; 

- Ondanks de beperkingen van het online-onderwijs zien de teamleden de ICT-vaardigheden van de 
leerlingen duidelijk groeien; 

 
* Groep 8: 
- De CITO-eindtoets gaat door.  
- Begin februari zijn de definitieve adviezen vastgesteld. Bij kwetsbare leerlingen is kansrijk 

geadviseerd; 
- De ouders van groep 8 hebben nog veel vragen over het afsluiten van het schooljaar. Zij ontvangen 

binnenkort een brief hierover; 
- De locatie voor het kamp is gereserveerd. Gezien de onzekerheid over de geldende maatregelen, is 

doorgang van het kamp nog onzeker; 
- De locatie voor de musical wordt besproken. Indien de ouders bereid zijn tot het betalen van een 

hogere toegangsprijs, dan is de Stadsgehoorzaal een optie. Maar er zijn ook (goedkopere) 
alternatieven;  

-  
* Ouderparticipatie: 
- Het contact met ouders is vanzelfsprekend anders. Net als met de leerlingen, verloopt het contact via 
digitale wegen of telefonisch. Daarnaast hebben de ouders een presentje ontvangen om hen een hart 
onder de riem te steken. 



 

 

4. Niet-betaalde 
ouderbijdrage 

 De directie geeft aan dat € 8000,- aan ouderbijdrage nog niet is betaald en is van zins de betreffende 
ouders te bellen. De personeels- en oudergeleding adviseren om eerst schriftelijk te rappelleren en 
daarna pas over te gaan tot telefonisch contact. 
Ondanks de corona-maatregelen heeft de AC diverse plannen om de ouderbijdrage aan te wenden voor 
het organiseren van leuke activiteiten. De mogelijkheden voor het plaatsen van bijv. een ijsbaan worden 
onderzocht.  



 

 

5. Ervaringen lockdown  - Onderwijs; 
- Opvang; 
- Ouders: diversiteit 

van aanbod online-
onderwijs, 
beveiliging 
accounts, gebruik 
van MS Teams. 

* Onderwijs: 

- Zie punt 3; 
 
* Opvang: 

- Zie punt 3; 
 
* Ouders: 

- In diverse klassen zijn alle wachtwoorden van Teams met alle leerlingen (& ouders) gedeeld, o.a. 
vanwege een gebrek aan tijd om elke leerling individueel te informeren. In een aantal klassen zullen 
daarom nieuwe wachtwoorden worden verstrekt; 

- Bij redactiesommen en spellingoefenen is het sowieso mogelijk om in het account van een andere 
leerling te komen. Een gesprek tussen docent en leerlingen over omgaan met toegangscodes en met 
elkaars werk zou duidelijkheid kunnen geven in de hierbij geldende afspraken; 

- Per bouw is gekozen voor een bepaalde aanpak in het online-onderwijs. De onderbouw werkt met 
instructiefilmpjes en dagopdrachten, de middenbouw met instructiefilmpjes en werkschema en de 
bovenbouw met een klassikale instructie en werkschema. De keuze hiervoor is o.a. gemaakt op basis 
van de terugkoppeling van ouders na de 1e lockdown; 

- Het gebruik van Teams zorgde bij aanvang voor enkele uitdagingen op het gebied van gebruik van 
microfoons, verdeling van rollen en onderling respect. De technische aspecten konden worden 
opgelost aan de hand van een instructie van de ICT-medewerker. Ook hebben de docenten met de 
klas gesproken over het gebruik van Teams en diverse functies daarvan; 

- Per leerjaar is nauw overleg tussen de docenten over de taakverdeling en de planning van lessen; 

- De docenten zien een teruglopende motivatie bij leerlingen en merken dit ook aan de hulpvragen van 
ouders; 

- De oudergeleiding geeft aan dat een diversiteit in insructievormen en meerdere instructiemomenten 
mogelijk een positief effect zou kunnen hebben op de motivatie. De personeelsgeleding geeft aan dat 
dit op praktische bezwaren kan stuiten, aangezien sommige gezinnen niet beschikken over meerdere 
devices; 

- De directie geeft aan een evaluatie te willen houden onder ouders over online-onderwijs. De 
oudergeleding juicht dit toe en adviseert om de uitkomsten waar mogelijk, mee te nemen in het 
online-onderwijs tijdens een eventuele quarantaine (na positieve test in klas). 



 

 

6. Studiedag 18 & 19 (!) 
februari 2021 

 Op last van het bestuur, komen de studiedagen te vervallen. Er zal deze dagen gewoon les worden 
gegeven. Mochten ouders al geboekt hebben voor deze dagen, dan kan contact worden opgenomen met 
de schoolleiding. 
 
Op vrijdag 5 februari zal er geen online-onderwijs worden aangeboden, zodat het team de mogelijkheid 
heeft om de heropening voor te bereiden. 

7. Vandalisme Plein Emaus - Ontwikkelingen Naar aanleiding van het aanhoudende vandalisme op Plein Emaus is de begroeiing gekapt en heeft er 
overleg plaatsgevonden tussen de directie, de gemeente, de buurtvereniging, de politie/ wijkagent en 
het bestuur van Wijzer. 
Maatregelen: 

- Jongerenwerkers zullen het plein tweemaal daags bezoeken; 

- De mogelijkheden voor een hek rondom het plein worden bekeken. De sleutel komt in beheer van de 
buurtvereniging; 

- Het team van PE maakt van elk voorval foto’s en van elk voorval wordt aangifte gedaan. Hierbij valt 
te denken aan glasschade, bankstellen voor de deur, een kapotte schoorsteen, lege gasflessen, etc.). 

 
De jongeren zijn inmiddels bekend bij de politie. De ouders en jongeren  zullen door de politie worden 
bezocht. 

8. Pilot “Anders 
organiseren” 

- Voortgang; 
- Subsidieaanvraag 

De opzet voor de pilot is gestart. Drie leerkrachten, de Ib-er en een ervaringsdeskundige Dalton-
onderwijs zijn begonnen aan het raamwerk. Naar verwachting gaat de pilot m.i.v. 1 april a.s. van start. 
Er is een subsidie aangevraagd voor de pilot, die zal worden besteed aan de aanschaf van Chromebooks, 
coaching-on-the-job en scholing van leerkrachten. 
 
Met deze pilot hoopt de directie leerlingen vaardigheden aan te leren als: zelfstandigheid, het stellen van 
leerdoelen, 21e eeuwse vaardigheden en eigenaarsschap. Dit om de leerlingen beter voor te bereiden op 
het VO. 
 
De verdeling van de stamgroepen over leerpleinen biedt het team de mogelijkheid om instructie te 
geven aan niveau-groepen waardoor differentiatie makkelijker wordt. Er kan worden gedacht aan 
roulatie op niveau in de ochtenduren en instructie in de stamgroep na de pauze.  
De BSO-ruimte kan worden ingericht als leerplein.  
 
De oudergeleiding roept op tot tijdig communicatie met de ouders, aangezien het hier een ingrijpende 
verandering van de inrichting van het onderwijs betreft. 



 

 

9. Begroting 2021 - Zie bijlage. - Personeelslasten zijn vanzelfsprekend de hoogste lasten op de begroting. Vervangende loonkosten zijn 
overgebracht naar de exploitatiebegroting, waarbij de opvang van zieken uit eigen middelen wordt 
bekostigd; 

- Onder overige baten vallen o.a. licenties, leermiddelen, etc.; 
- VIB, de concierge, een ICT-er en een onderwijsassistent (met opvangcontract) vallen onder “personeel 

niet in loondienst”; 
- Onder OOP vallen administratie, een onderwijsassistent en IB. 
 

- Boekjaar 2020 zal worden gesloten met verlies, vanwege het niet opnemen van het directeurssalaris 
op de begroting; 

- Bij aanvang van 2021 zijn er 20 groepen mogelijk. In augustus 2021 gaan er 2 collega’s met pensioen 
en zijn er nog maar 19 groepen mogelijk, omdat de begroting geen ruimte laat voor het aanstellen 
van meer leerkrachten. 

- De begroting bidet ruimte voor het vormen van 19 groepen. Door een grote doorstroom naar groep 3 
zullen er, afhankelijk van het aantal kinderen, 2 of 3 groepen 3 worden gevormd. Dit heft 
consequenties voor het al dan niet samenvoegen van de groepen 7 en 8 (schooljaar ‘21/’22). 

- Vanwege de lage weging (27,5) is een groep met 28-30 leerlingen (pas) rendabel; 

- Aangezien er meer aanmeldingen dan kleuterplaatsen zijn (192 aanmeldingen voor 180 plaatsen), 
moet er worden gezocht naar oplossingen om teg rote kleutergroepen te voorkomen. Gedacht kan 
worden aan een latere instroom van kinderen die na 1 juni 4 jaar worden of aan een peuteracademy. 

10. Wat speelt er in school?   - 

11. Rondvraag en sluiting  - Communicatie met ouders over de nieuwe maatregelen geldende na de heropening van de school, 
volgt na het bestuursoverleg op 4 februari a.s.. Het wachten is op de richtlijnen van BOinK en de PO-
raad; 

- De directie nodigt de oudergeleding uit om, indien nodig, te reageren op de brief over de heropening; 
- De directie uit haar zorgen over de gezondheid van haar team en mogelijke besmettingen, zeker voor 

de collega’s met een kwetsbare gezondheid of collega’s met kwetsbare naasten; 
- Cohorting zal niet mogelijk zijn, gezien de beperkte ruimte in de school. Ook het gespreid buitenspelen 

zal maar deels mogelijk zijn. 

 
 
 



 

 

Actiepunten 
 
Actie   Afgerond 
Benaderen Mark van Wijnen Secretaris April ‘21 V 
Oproep nieuwe leden oudergeleding Secretaris April ‘21  
Oproep nieuwe leden PMR Secretaris April ‘21  
Aanleveren agendapunten en – 
stukken 

Allen 1 juni ‘21  

    
    

 
 
 
Besluiten 
 
Ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben betaald ontvangen een schriftelijke herinnering. Mocht naar aanleiding van deze herinnering niet worden 
betaald, dan worden de ouders gebeld. 
Leerlingen ontvangen een nieuw wachtwoord voor Teams 
Ouders ontvangen een enquête over het online onderwijs 
 
 

 


