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Verslag MR vergadering 13 mei 2020 

 
Datum  : Woensdag 13 mei 
Tijd                 : 19:00-20:30 
Locatie  :   
Deelnemers : Manorma Gopalrai, Willemien Hofman, Nadine Heusinkveld,  
   Sander van den Bedem, Jelle Gijtenbeek, Thijs Hagen, Ramon Beijen, Nienke de Boer 
Voorzitter :  Sander van den Bedem 
Secretaris :  Jelle Gijtenbeek 
 

 

1.   Opening en mededelingen  

 
Sander heet Nienke bijzonder welkom. Zij heeft interesse om MR lid te worden en is daardoor een mogelijke 
opvolger Jelle. Nienke geeft aan dat, indien zij lid wordt, de taak secretaristaak van Jelle te willen overnemen. 
Als Nienke lid wordt, zal Jelle dit schooljaar afmaken en kan in het nieuw schooljaar de nieuwe samenstelling 
starten. Er is een kans dat Nienke volgend jaar verhuist, maar dit is nog lang niet zeker. Dit is voor de huidige 
MR leden geen reden om niet lid te kunnen worden. 
 
Datum volgende vergadering 
Er was onduidelijk over de volgende datum. Deze is nu vastgesteld op woensdag 8 juli. Waarschijnlijk wordt 
deze gecombineerd met een etentje, afhankelijk van de Corona maatregelen. 
 
Corona  
Ouders en leraren wisselen ervaringen uit over de terugkeer naar school. Het gaat op dit moment heel goed. 
Zowel ouders als leerlingen houden zich goed aan gemaakte afspraken en de richtlijnen. De leerkrachten en 
leerlingen zijn blij om weer terug te zijn op school. Er wordt ook teruggeblikt vanuit de ouders hoe zij de 
afgelopen 8 weken hebben ervaren en wat goed en minder goed ging. 
 

2.   Vanuit de directie 

 

Werkverdelingsplan: Thijs licht de nieuwe groepsindeling voor 2020-2021 toe. Aandachtspunt is de nieuwe 
7-8 groep. Dit wordt een grote groep van 33 leerlingen. Vanuit de passend onderwijsmiddelen kan extra 
ondersteuning voor groep 7/8 ingezet worden. Een andere optie is de bufferpot uit de werkdrukmiddelen. De 
definitieve indeling wordt na de pinkstervakantie gedeeld. 
 
Twee ouders geven aan het niet eens te zijn met de samenvoeging van groep 7/8 tot één combiklas. De 
toekomstige groep 7 (nu groep 6) is een groep die de afgelopen jaren als relatief zwak bekend stond. Een vast 
clubje kinderen moet er hard aan trekken en heeft extra ondersteuning nodig. Deze kinderen samenbrengen in 
een klas met 33 leerlingen is volgens ouders geen goed idee. In de bijlage een verder uiteenzetting waarom. 
 

 

 
Vakantierooster: Op basis van de input van de oudervertegenwoordiging wordt in het nieuwe vakantierooster 
opgenomen dat de ochtenden na Sinterklaasviering en Kerstvoering er later wordt gestart (omdat de avond 
ervoor het altijd laat wordt).  
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Een vrije dag voor voorjaarsvakantie kan niet, er zijn dan teveel gebroken weken. Dit was aangevraagd door 
ouders zodat wintersporters eerder naar bestemming kunnen rijden. 
 Volgend jaar zijn er weer twee weken meivakantie. De planning moet door het bestuur nog formeel  
goedgekeurd worden. 
 
 
Arboplan moet nog afgerond worden, dit wordt in laatste vergadering verder afgestemd. Het jaarplan voor 
komende jaar wordt dan ook behandeld. Voor wat betreft het ARBO plan is er een kans dat er een speciale 
Corona paragraaf wordt toegevoegd. 
 
Schoolgids concept is bijna klaar. Zodra het klaar is wordt het met de MR gedeeld. 
 
Vergroenen schoolplein: Er ligt een offerte om het schoolplein te wijzigen naar een groen schoolplein. Deze is 
niet heel duidelijk gespecificeerd. Er is een nieuwe versie aangevraagd waarin uren en materiaal beter 
gespecificeerd worden. Dit kan een onderwerp worden voor de eerste vergadering van volgend schooljaar. Een 
betrokken vader kan dit verder toelichten.  
Een gefaseerde aanpak is een optie die verkend wordt omdat de huidige financiële middelen voor één groot 
project tekort schieten. Dit geld komt uit de investeringsbegroting. 
 
Volgende vergadering : 8 juli 
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