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Notulen MR vergadering 1 december 2021 (via Teams) 

Aanwezig: Joey, Monique, Femke, Patty, Robbert, Yvonne, Diny 

 

1. Opening 

2. Mededelingen voorzitter 

Helaas zijn we weer genoodzaakt het overleg digitaal te voeren. 

Yvonne heeft een extra bespreekpunt. Dit zal bij punt 4 aan de orde komen. 

3. Notulen MR vergadering 13 oktober 2021 

Geen opmerkingen 

4. Mededelingen Yvonne 

* Nieuwe meubels 

De ”nieuwe” meubels zijn een hele verbetering waar we voorlopig mee vooruit kunnen. Het is 

een goede tussenoplossing. Er waren genoeg setjes voor groep 3 t/m 8. Een aantal van de oude 

setjes is verkocht. De opbrengst is naar OV gegaan. 

* Inspectiebezoek 

N.a.v. onze reactie op het vorige bezoek zal de inspecteur op 21 januari de school bezoeken. 

Het is nog niet duidelijk op dit fysiek of digitaal zal zijn. De invulling is aan ons. Het is nog niet 

duidelijk of er ook iets van MR verwacht wordt, maar waarschijnlijk niet. 

* Personeel 

Er zijn vier klassen in quarantaine geweest i.v.m. corona. In groep 7 zijn nog wel veel leerlingen 

thuis. Een leerkracht is positief, en een is er met ziekteverlof. Tot nu toe is door betrokkenheid 

en flexibiliteit van het team alles door kunnen gaan. Iedereen zet een tandje bij. Binnenkort is 

er op bestuursniveau overleg over hoe om te gaan met naar huis sturen van klassen. Dit 

gebeurt nu op scholen op verschillende manieren. 

* Overblijf 

i.v.m. de aangescherpte maatregelen is het overblijven voorlopig zonder ouders, om zo min 

mogelijk mensen in een groep te hebben. 

*Corona 

-Naast de richtlijnen vanuit het ministerie is nu ook het protocol van de PO raad beschikbaar, 

alsmede een nieuwe beslisboom. Er wordt gesproken over dwingende adviezen en de 

documenten spreken elkaar op punten tegen. Dit maakt het soms lastig uitleggen aan ouders. 

Zo moet iedereen met verkoudheidsklachten thuisblijven. Er is wel een uitzondering voor 

personen met chronische luchtwegklachten (allergie, astma) Na 5 dagen in quarantaine zou bij 

GGD een test gedaan moeten worden. Bij een negatieve uitslag kunnen kinderen dan weer naar 

school. Controleren mogen we niet, wel een beroep doen op het gezonde verstand van ouders. 

-Aan het verzoek aan leerlingen van groep 6 t/m 8 om in de gangen een mondkapje te dragen is 

door heel veel leerlingen voldaan. We kunnen het niet verplichten. In de klas en met ouders is 

het wel besproken. 

- Na 6 december komen zelftesten voor leerlingen groep 6 t/m 8 beschikbaar. Het is de 

bedoeling dat er thuis getest wordt, twee keer per week. Ook personeel moet twee keer per 

week een zelftest doen, de meesten doen dit al. 
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- Voorlopig is er gestopt met groep doorbrekend te werken. In cohorten werken binnen een 

groep is niet haalbaar. De pauze tijden zullen nog wel aangepast moeten worden, zodat er niet 

meer dan twee groepen buiten zijn. Het plein kan dan in twee gedeeld worden, zodat elke 

groep apart kan spelen. In hoeverre het zinvol is om dit te realiseren is lastig, buiten schooltijd 

spelen kinderen uit verschillende groepen ook bij elkaar. Ook bij de sportclub komen ze elkaar 

tegen. Wij gaan ons voorlopig aan de richtlijnen houden. Yvonne maakt een voorstel voor de 

pauze. 

-Er is overleg geweest met het bestuur over Breinrijk. Dit gaat in principe door. Er wordt wel 

een brief verstuurd naar begeleiders om een signaal af te geven. 

- Aan het verzoek om kinderen zoveel mogelijk alleen naar school te laten komen, wordt heel 

goed gehoor gegeven. Er staan beduidend minder ouders bij school. Bij het ophalen is het bij 

groep 1/2 wel heel vol. Ouders denken goed mee voor oplossingen. 

Yvonne wil graag van MR leden weten of zij akkoord kunnen gaan om op deze manier door te 

blijven gaan met de uitvoering van de maatregelen. Iedereen gaat akkoord. 

* Morgenavond 2 december is de opinievergadering in de gemeenteraad. Deze is digitaal. 

Yvonne stuurt een link (Inmiddels weten we dat het kwadranten model pas in februari op de 

agenda komt omdat nog niet alle cijfers er waren) 

5. Presentatie nieuwe actie- en vergaderkalender 2021-2022 

We doen enkele aanpassingen. Iedereen gaat akkoord. 

6. Schooljaarverslag 2020-2021 

Dit wordt voorlopig opgenomen als onderdeel van het schooljaarplan. Op de vergaderkalender 

wordt dit punt daarom toegevoegd bij bespreking schooljaarplan. 

7. Arbo beleidsplan Leerrijk! 

Dit plan loopt van 2017-2021 en zou dus aangepast moeten worden. Vanuit Leerrijk zou dit via 

GMR bij ons terecht moeten komen. We vragen GMR hoever ze ermee zijn. 

Voor de vertaling naar school: omdat de BHV scholing steeds vervallen is vanwege corona, is er 

het risico dat straks iedereen alles opnieuw moet gaan doen. Yvonne zoekt nu een bedrijf dat 

wel een cursus geeft, eventueel digitaal. Ook het ontruimingsplan zou jaarlijks geoefend 

moeten worden. Dat is de afgelopen twee jaar vanwege corona ook niet gelukt. 

8. Begroting Kinderboom 2022 

Yvonne heeft voor de begroting een vooroverleg gehad met medewerkers van Leerrijk 

(facilitair, personeel en kwaliteit) Dit was heel prettig. De aanschaf van de notebooks was uit 

NPO gelden. Dit wordt daar uitgehaald en die financiën worden ingezet voor ondersteuning in 

groep 1-2. 

Het bestuur heeft daarnaast geadviseerd om IB-uren op Kinderboom met 1 dag uit te breiden. 

Dit moet uit de formatie. Yvonne is bezig om dit te realiseren. 

9. Investeringsplan 

De enige wijziging betreft de noodlokalen. Er was sprake van dat deze vervangen zouden 

worden. Maar het besluit hierover wordt nog bediscussieerd. Dit schooljaar zullen ze in ieder 

geval tot de zomervakantie nog gebruikt worden, voor daarna zal er duidelijkheid moeten zijn. 

Het leerlingaantal groeit dus is er meer ruimte nodig. Ook willen wij dat de kinderopvang blijft. 

De lijntjes hiermee zijn kort. Ook de gemeente is hier erg positief over en ziet Kinderboom 

hierin als voorbeeld. 

10. Inbreng OV: notulen OV vergadering 20-09-2021 

Er was dit keer geen OV lid bij onze vergadering aanwezig. Over de notulen zijn geen 

opmerkingen. OV heeft oudergeleding MR uitgenodigd bij OV vergaderingen.  Bij elke 

vergadering zal dat niet het geval zijn. Maar deelname aan een OV vergadering zien wij wel als 



3 
 

een meerwaarde. Diny zal OV verzoeken om tijdig een agenda te krijgen zodat die naar Omr 

gemaild kan worden. Omr leden bepalen dan of en wie er bij de OV vergadering aan zal sluiten. 

11. Bespreekpuntenlijst oktober 2021 

We lopen de lijst na. 

12.Rondvraag 

Patty: heeft een kaartje naar een collega verstuur. 

Diny: bedankt voor de bloemen bij koperen bruiloft. 

 

Hierna verlaat Yvonne de vergadering. 

 

13. Ingekomen stukken 

GMR:  

- notulen GMR vergadering 28-09-2021: geen opmerkingen 

- notulen GMR vergadering 18-102021: geen opmerkingen 

14. Aanpassen lijstje Lief en leed 

Het lijstje is aangepast. Patty plaatst het op sharepoint. 

15. MR jaarverslag 2021 schrijven 

Robbert en Diny maken een concept dat op de vergadering van 9 februari besproken wordt. 

16. BVL/Arbo 

In oktober hebben groepen 7 en 8 het Dode Hoek project gedaan. Lessen werden door 

vrijwilligers van VVN verzorgd en alle leerlingen mochten plaatsnemen achter het stuur van een 

vrachtwagen om de dode hoek te ervaren. 

In de groepen 5 t/m 8 is de fietsverlichting gecontroleerd, dit als onderdeel van de lessen Elk 

kind veilig op de fiets, zichtbaarheid in het donker. 

De remwegdemonstratie voor groep 7 en 8 kan helaas vanwege corona niet doorgaan. 

17. Sluiting 

 

Aktielijst 

Bij GMR navragen Arbobeleidsplan       Diny 

Bij OV vragen om agenda tijdig te sturen      Diny 

Afstemmen aansluiten bij OV vergadering      Omr 

 

 


