
  
Notulen MR-vergadering maandag 9 november 2020 
Aanwezig: Wilco, Nicole, Arco, Bas, Patricia, Willy, Patricia, Cynthia, Renate en 
Sandra 
 
 1.  Welkom 
Wilco heet iedereen welkom. We nemen afscheid van Patricia. Bas stelt zichzelf voor en wij 
stellen ons aan Bas voor. 
 
 2.  Vorige notulen 14 september 2020 
De notulen worden goedgekeurd. 
  
 3. Ingekomen stukken MR: 

- 2+6 reacties van ouders op de enquête (e-mails) 
Renate heeft 2 ouders gebeld. Zij vonden het vervelend dat zij geen antwoord hadden 
gekregen. Wilco heeft de 6 mails van de MR mail beantwoord. Deze mails komen in onze 
map. 

- reactie op mail inzake ventilatie (zie punt 6) 
  

 4.  Protocol verkiezing MR-leden: 
- Nicole eind tweede termijn 
- Wilco eind eerste termijn 

Voor Nicole houden we aan het eind van het jaar verkiezingen. Sandra zet dit op de agenda. 
Wilco stelt zich herkiesbaar. 
 
 5.  Communicatie/zichtbaarheid MR 

- beheer mailadres MR  
Sandra beheert het mailadres van de MR. 

- zichtbaarheid MR 
Na elke vergadering worden de belangrijkste punten in de nieuwsbrief geplaatst. Wilco zal 
dit de eerste keer op zich nemen. Willy maakt een foto van de online-vergadering van 
vandaag. 
Sandra deelt de agenda van de MR met het team zodat de personeelsleden van tevoren 
kunnen reageren. 
 
 6. Ingekomen stukken/mededelingen directie 

- 1 reactie van ouders op de enquête (e-mail) 
Bas wordt gevraagd hoe hij de informatievoorziening het afgelopen tijd ervaren heeft.  
Bas vond de communicatie heel goed. Hij heeft geen dingen gemist. Ouders werden bij veel               
onderwerpen betrokken en op de hoogte gehouden. De school is benaderbaar.  
 

- subsidie Corona 
Er is subsidie voor onderwijsachterstanden tijdens Corona aangevraagd door de IB-ers. We            
spreken liever over leerlingen waarbij hun ontwikkeling minder vloeiend is verlopen. De            
resultaten van de cito van februari zijn vergeleken met die van juni. Er is gekeken naar de                 
groei van de vaardigheidsscore.  
Er is gekozen voor een extra programma van rekenen naast de reguliere methode tijdens              
schooltijd. We willen de leerlingen niet extra belasten na schooltijd. Voor dit programma zijn              
extra materialen besteld. 



Rosalinde Tramper is als onderwijsassistente hiervoor aangesteld.Zij gaat as. vrijdag met dit            
programma starten. Ouders krijgen een mail van de IB-ers als hun kind daarvoor in              
aanmerking komt. Rosalinde blijft tot aan het einde van het schooljaar. 
Willy geeft aan dat het aan een kant fijn is maar dat het voor de leerkrachten ook lastig is. 
Je moet je rooster aanpassen. Er worden vaker kinderen uit je klas gehaald. 
Er zijn geen afspraken gemaakt over het tussentijds evalueren van deze subsidie. 
Renate geeft aan dat Rosalinde niet voor de klas kan. De subsidie wordt besteed waar het                
voor is.  
 
 7.  Schooltijden: 

- E-mail randvoorwaarden enquête; 
- Uitslag enquête; 
- PvA peiling voorjaar 2021 

o goed voorbereiden 
o wat is het tijdspad? Wanneer moeten we beginnen? 

 
Het is belangrijk dat we van tevoren bedenken hoe we de peiling gaan voorbereiden. Wilco 
heeft een planning gemaakt. We bespreken met elkaar deze planning. 
We spreken over de peiling bij ouders, leerlingen en personeel. Ook de kinderopvang zal 
hierin meegenomen worden. Bij de verschillende roosters zijn ook de werktijdfactoren van 
de leerkrachten van belang. Bij een ander rooster kunnen er ook leerkrachten weggaan van 
school  die het niet eens zijn met het betreffende rooster. Het communicatieproces naar 
ouders toe is heel belangrijk. De ouders hebben er recht op dat zij 4 maanden van tevoren 
op de hoogte worden gesteld van een nieuw rooster. 
Aan de ene kant wil de MR zo snel mogelijk beginnen met de voorbereiding; aan de andere 
kant weten we niet hoe het met Corona zal gaan in de komende tijd. 
We spreken af dat we tijdens de MR-vergadering op 18 januari 2021 beslissen wanneer we 
gaan starten met de peiling. 
De tijd tussen de herfst en de kerst wil het team zich vooral focussen op de inhoud van het 
onderwijs. De peiling wordt voor januari op de agenda van de MR gezet. Wilco zet de 
planning van de peiling in onze map. 
 
 8.  Coronamaatregelen 
Er wordt een stappenplan door de IB-ers gemaakt wat er gedaan moet worden als 
leerkrachten, ouders of leerlingen positief zijn getest. Het is van belang dat alle leerkrachten 
dezelfde stappen nemen. Deze week komt dit stappenplan waarschijnlijk af. Daarna wordt 
het in de nieuwsbrief gecommuniceerd. 
Deze periode is het rustiger wat betreft de besmettingen en het testen. Er zijn 2 leerkrachten 
die vanuit thuis werken. We hebben weinig besmettingen binnen de school gehad. 
 
 9. Trendanalyse cito juni 2020 
De stukken staan niet in de map. Renate vertelt dat de meeste cito’s zijn afgenomen. Er is 
wisselend gepresteerd. Er is bij veel leerlingen een teruggang in de vaardigheidsscore. Bij 
rekenen was er schoolbreed een hiaat. We hadden vorig schooljaar voor het eerst een 
nieuwe rekenmethode en in maart kwam Corona. Bij de groepen 5 t/m 8 wordt er per dag 
een kwartier extra rekenen gegeven.  
Er is niet over gesproken binnen CSG De Waard. Wel is het duidelijk dat landelijk de 
leerlingen 20% minder hebben gescoord op de cito’s. 
Het sluiten van de basisscholen zal daarom niet zo snel gebeuren behalve als je school veel 
Corona besmettingen heeft. Het is logisch dat Corona gevolgen heeft gehad voor het 
onderwijs. Corona heeft de kansongelijkheid weer verder vergroot. 



 
 10. Onderhoud gebouwen: 

- ventilatie 
Al meerdere keren hebben we het erover gehad dat onze school niet voldoet aan de eisen 
om een frisse school (klasse B) te zijn. Renate en Wilco hebben meerdere mails naar het 
bestuur gestuurd om de druk te vergroten en ook Corona heeft ons geholpen.  
Het plan is nu om de lokalen aan de voorkant van Sandra t/m Femke eerst op te knappen 
omdat daar het probleem het grootst is. Als de subsidievoorwaarden bekend zijn, zal de rest 
ook worden opgeknapt. We spreken over op welke termijn dat moet gaan gebeuren. Renate 
geeft aan dat de school eventueel gesloten kan worden. Er kan dan op afstand les gegeven 
worden. Het is nog niet bekend om hoeveel weken het opknappen gaat. Waarschijnlijk zal 
het in mei of daarna gebeuren. 
 
11. Financiële stukken: 

- TSO (goed gekeurd) 
- OR (goed gekeurd) 

De bevindingen van Arco over de TSO zijn positief. Ouders hebben een brief gekregen dat 
ze het geld van de strippenkaart van de overblijf terugkrijgen. 
Arco stuurt het financiële stuk van de TSO naar Marco Noordhoek (bestuur). 
 
12. Rondvraag 
Nicole: Hoe vieren ze sint in groep 4/5? Renate legt uit dat beide leerkrachten aanwezig zijn. 
Op een bepaald tijdstip splitsen zij de groep om het uitpakken van de surprises apart te laten 
plaatsvinden. 
 
 

Actiepunten wie wanneer afgerond 

De mails van de 
ouders mbt de 
enquête verzamelen 
n onze map. 

Wilco nov ja 

MR-verkiezingen op 
agenda zetten  

Sandra mei ja 

belangrijke punten 
van de MR per 
vergadering in 
nieuwsbrief 

Wilco nov ja 

delen agenda met 
team 

Sandra voor elke vergadering ja 

peiling schooltijden 
op agenda MR 
januari 

Sandra jan ja 



 

document planning 
peiling schooltijden 
in onze map zetten. 

Wilco nov ja 

mail sturen aan 
Marco Noordhoek 
over de TSO 

Arco nov ja 

notulen november 
op website zetten 

Sandra dec ja 


