
 

Wat: Verslag MR 

 
 

Wie:  MR 

Wanneer: 16 juni 2020, 19.30 uur. 

Waar: Koffiekamer ‘t Partoer 

 

Notulen MR 16 juni 2020 

1. Opening en vaststelling notulen: 

Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Mededelingen:  

a. Rapporten: We bekijken de Corona rapporten, wordt positief ontvangen. Ouders die er 

moeite mee hebben kunnen altijd langskomen. 

b. Corona: Wat doen we met kinderen die ziek gemeld worden. (verkoudheidsverschijnselen) 

Karel wil dit nog verder uitwerken, hoe doen we dit? Bijvoorbeeld het Chromebook op laten 

halen en thuis werken. Hoe komt het straks in het najaar?  Karel gaat bezig  met dit uitwerken 

en vertelt dat we met een meebewegende camera (Swivl)  gaan werken zodat thuiswerkers 

toch instructie  kunnen volgen. Of zelfs nieuwe digiborden waar dit in zit. Wat als de lk thuis 

komt te zitten? Kinderen zijn op school in de groepen zijn dan "oppassers ". Dit gaan we 

vastleggen in een protocol. Chromebooks zijn de tijd goed doorgekomen. 

 

3. Formatie: (2020-21) 

• Karel legt een en ander uit. 

• Nieuwe namen in de ondersteuning: De middelen die we jaren niet hebben gehad ( NT-2 , 

AZC en gewichten regeling ) worden nu eindelijk uitgekeerd. ( Gaat om 300.000 euro) Hier 

vormen we een 12-de groep van en we reserveren voor schooljaar 2021-22 omdat we dan in 

formatie terug gaan. En we zetten 2 jaar 25% aan de kant om een buffer op te bouwen. We 

gaan ook extra onderwijsassistenten aannemen die kunnen ook weer ingezet worden bij 

ziekte als "oppassers". 

• Patrick wordt gedeeltelijk betaald uit het geld wat vrijkomt uit de tijd dat Karel gewerkt heeft 

op de Opstap. 

• Vacature naast Liesbeth hoopt Karel deze week in te vullen. 

 

4. Werkverdelingsplan: 

• Heeft te maken met de CAO die bestaat sinds een jaar of 3 omdat het personeel hier meer 

inspraak in mag hebben. Hoe de werkdrukmiddelen verdeeld worden is in samenspraak met 

de werknemers. 

• Door de 300.000 euro kunnen we meer besteden.  

• Werkverdelingsplan moet goed gekeurd worden door de oudergeleding van de MR. 

• Benaming gebiedsteam voelt niet goed, kun je beter uitbreiding IB noemen oid. Karel gaat 

nog in overleg met de gemeente. 

• Theaterschool "het Achterland " wil in de groepen 5 t/m 8 culturele aanbiedingen doen. 

Gedurende 18 weken per jaar voor 4 jaar zodat alle groepen er mee in aanraking komen. Het 

is alleen realiseerbaar als de subsidies door gaan. 

 

5. Meerjarenplan: 



 

• Doetie: Veel methodes mogen worden vervangen. Dit si echter niet gebeurd. Waarom? Karel: 

de methodes mogen inderdaad vervangen worden, hoeft niet. Sommige methodes blijven 

heel lang up-to-date. Voor een aantal methodes is informatie opgevraagd en is ook 

voorlichting geweest. Het uitproberen ging niet vanwege de schoolsluiting. Is dus 

doorgeschoven naar komend schooljaar. Dit geldt niet voor Voortgezet Technisch Lezen. Daar 

starten we mee na de Herfstvakantie.  

• Pag. 16 Wat word je aanbod voor kinderen die meer kunnen? Dit komt niet terug in het plan. 

Dit gaat Karel nog aanvullen. 

• Gerrit: Pag. 17 Welke IKC vormen. Nu is het onmogelijk om te fuseren met PCBO omdat het 2 

verschillende organisaties zijn. 

• Hfdst. 7: Financieel, moet gevuld worden door Adenium.   

• Bovenschools wil het meerjarenplan nog analytischer. Meer onderbouwing. 

• Karel komt in het najaar met een afrondende rapportage over de Untjouwing. 

• De MR gaat akkoord! 

 

6. Rondvraag: 

• Doetie: Krijgt Danaia nog een cadeautje samen met OR? Gerrit vraagt OR. Dan cadeautje 

geven als Danaia op school komt. 

 


