
 

 

Notulen 19 mei 2020 

Voorbespreking Ilse, Jeroen, Anke en Loes. Linda kan niet aanwezig zijn bij deze digitale vergadering. 

1.Opening vandaag zit Jaimy voor op verzoek van Ilse. 

Ingekomen stukken: de GMR stukken over de Corona-maatregelen zijn verstuurd. De officiële 

protocollen die we later hebben gekregen zijn opgepakt om toe te passen in school. 

2. Ervaringen ouders: Mooie oplossing dat de kleuters wel op het plein verzamelen. Kinderen 

ervaren thuiswerken als het nieuwe normaal. De kinderen vinden het prettig weer onder de 

kinderen te zijn. Ervaringen leerkrachten: fijn om met halve groepen te starten, geeft je de kans om 

met de kinderen te praten en oog te krijgen voor eventuele hiaten die zijn ontstaan. 

3. Voortgang vacature directeur: Ilse licht dit toe. De eerste gespreksronde is geweest en komende 

dinsdag is de tweede ronde en zal er een keuze gemaakt worden. Hierna volgt een 

arbeidsvoorwaarde gesprek met Maaike van het bestuur en zal de invulling voor Pinksteren rond 

kunnen zijn.  

4. formatie motivatie indeling leerjaren huidige groep 7 en 8 komend schooljaar vrij fors, zijn die 

groepen dan niet te zwaar. Er wordt een onderwijsondersteuning geregeld voor de grote groepen. Er 

volgt nog een gesprek met het miniteam over of dit homogene groepen of heterogene groepen 

worden. Dit i.v.m. de verantwoordelijkheid voor de kinderen als je de ochtend- en middaggroep 

verschillende samenstellingen van kinderen hebt. 

Indeling leerjaren: PMR geeft instemming voor dit plan. De oudergeleding stemt in. 

Werkdrukgelden: Akkoord hiervoor door de PMR, alle personeelsleden hebben akkoord gegeven 

op het voorstel. Het geld is dit jaar niet op maar wat nog over is kan komend schooljaar nog gebruikt 

worden daar waar het in de praktijk nog nodig blijkt te zijn. 

De individuele gesprekken met het personeel volgen nog. Het werkverdelingsplan is bij deze 

vastgesteld. In juni 2020 komt de uitvoering nog terug. Is de procedure goed verlopen zoals 

afgesproken. Mocht dit zo zijn kan het werkverdelingsplan geheel goedgekeurd worden. 

5.Speerpunten staan in het schoolplan slim lijkt dat er met de nieuwe directeur en Marinda 

besproken worden.  

Gaat Marinda (IB) ook de Daltoncursus volgen? Komend jaar niet heeft Harrie geadviseerd maar de 

nieuwe directeur en Marinda zullen eerst samen het schoolplan moeten bespreken en aanpakken en 

daarin een scholing volgen. 

Het schoolplan moet verder geconcretiseerd worden en de vervolgstappen moeten gemaakt 

worden. Loes geeft aan dat het begrijpelijk is dat het komend jaar nog niet kan maar een complete 

directie zonder Dalton wordt zorgelijk als dit lang gaat duren. Het is daarom belangrijk dat het team 



alert worden om de Daltonkernwaarden te bewaken en zorgen dat dit terug is te zien is in de 

uitwerking van het schoolplan. 

6. Marinda is ziek vandaar dat Loes een toelichting geeft over de powerpoint m.b.t. tot de nieuwe 

beginsituatie na de Corona-weken.  

7. Ilse is volgens de regels komend schooljaar aftredend als MR-Lid oudergeleding, ze denkt nog na 

of ze herkiesbaar wil zijn. Ilse en Jeroen (en Linda) starten de verkiezing op voor een nieuw ouder-lid. 

In de map oudergeleding staat een brief die destijds is gebruikt voor Linda’s verkiezing deze kan 

aangepast worden. 

Juni 2019 is Loes herkiesbaar geweest voor de MR  en herkozen en Anke en Jaimy en Linda zijn ook 

per schooljaar 2019-2020 in de MR gekomen. Jeroen is in 2018-2019 gestart. Je hebt maximaal 3 jaar 

zitting in de mr en kun je dan weer herkiesbaar stellen. 

8. Rondvraag: Reactie gehad op de brief van de gemeente m.b.t de leerlingengroei?  Er is een brief 

gestuurd met ondertekening van Maaike en het bestuur. De gemeente heeft een 

ontvangstbevestiging gegeven. Ze hebben verder nog niet gereageerd wat wel had gemoeten.  

Corona maatregelen hebben tot gevolg dat een aantal activiteiten niet doorgaan. Iedereen heeft 

hier begrip voor. Graag de communicatie over het vervallen van vaste activiteiten naar ouders toe 

weer oppakken. Groep 8 bekijkt wat kan met de musical, hij gaat in ieder geval door misschien alleen 

voor de ouders en via film voor opa en oma. Het kamp wordt zonder slapen op het kampterrein. Er is 

een slaapavond aangevraagd bij de gemeente op school voor groep 8. De toestemming is nog niet 

binnen. De schoolreisjes zijn al afgezegd geeft Ilse aan, communicatie graag alles ineen naar de 

ouders toe. 

8 juli staat het afscheid van Harrie als directeur van onze school gepland, de corona-maatregelen 

zullen mede bepalen hoe dat kan met de ouders erbij. 

25 juni MR vergadering en daarna een borrel. 19.00 uur start de mr-voorbespreking en om half 8 

sluit Harrie aan. 

Het Veiligheidsplan is vorige keer komen te vervallen als er komende keer niet te veel agendapunten 

zijn kunnen we deze alsnog opnemen, deze keer was daar niet voor gekozen omdat andere punten 

voorrang kregen of nu nodig waren. 

 

 

 

 

 

 


