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Notulen MR vergadering 2 september 2020 
 
1. Opening 
Aangesloten vandaag Lynn, vanuit de OV. Er zal voortaan regelmatig iemand van de OV bij de MR 
vergadering aanwezig zijn. 
Voorafgaande aan deze vergadering is het ouderdeel MR door Yvonne geïnformeerd over de 
trendanalyse van juni en de resultaten van de Successpiegel. 
2. Mededelingen voorzitter 
Hoe is de stand van zake wat betreft ventilatie op de Kinderboom? Sommige lokalen hebben 
afzuiging maar deze werkt niet of niet optimaal. Hier wordt naar gekeken. De filters van het 
luchtzuiveringssysteem in elke klas moeten vervangen worden. De boven schoolse conciërge gaat 
hier samen met Jan mee aan de slag. Voor 1 oktober moet dit geregeld zijn. A.s. woensdag is dit 
ook een bespreekpunt bij het directeurenoverleg.  
Nu gaan in alle ruimtes de ramen de hele dag open, maar als het straks kouder wordt, kan dat niet 
meer. 
Voor de vakantie is door Jac bij de gemeente de urgentie aangegeven voor de renovatie van het 
dak. Wanneer de beslissing hierover valt is nog niet duidelijk.  
3. Notulen MR vergadering 3 juni 2020 
- Yvonne heeft bij het bestuur nagevraagd wat er met de resultaten van de besprekingen op alle 
scholen over werkdruk gedaan is. De bevindingen zijn verzameld als naslagwerk waar scholen 
ideeën uit kunnen halen. Wij vinden dit een gemiste kans. 
- De werkdrukgelden zijn dit schooljaar ingezet voor: vakleerkracht gym), inzet onderwijsassistent, 
inzet leerkracht. 
De gemeente geeft een vergoeding voor inzet van het beweegbureau.  
- Website is door Elly aangepast. Wil ieder er nog eens naar kijken of het zo goed is. 
4. Plannen vergaderdata 2020-2021 
18 november 2020 – 13 januari 2021 – 3 maart 2021 – 14 april 2021 – 2 juni 2021 - 30 juni 2021. 
Op 7 oktober plannen we een thema vergadering over “andere tijden”. 
5. Mededelingen Yvonne 
Zwangerschapsverlof Patty 
Patty is bevallen van een zoon: Jelle. De vervanging in de groep is goed geregeld met de inzet van 
Nina en Juliette.  
Teldatum 
Op 1 oktober telt Kinderboom 182 leerlingen. Dit schooljaar stromen er nog 13-16 leerlingen in, 
voor zover bekend.  
Verkeer rondom de school 
Het parkeren rondom de school blijft een probleem. Dit is in de nieuwsbrief weer onder de 
aandacht gebracht. We moeten ouders erop blijven aanspreken, zodat het veilig blijft. Eventueel 
boa’s inschakelen. 
Bij het ophalen van kleuters is er voor de ouders niet altijd het overzicht. Vanwege de 
verkeersveiligheid is de andere poort echter geen optie. We veranderen dit niet maar het is wel 
een optie dat kleuters iets eerder naar buiten gaan als groep 3 t/m 8. Dit zal in het team 
besproken worden. 
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Schooljaarplan 
Dit is grotendeels klaar.  
Corona maatregelen en gevolgen als een leerkracht ziek is 
Regel is dat iedereen met verkoudheidsklachten thuis blijft, m.u.v. kleuters. 
Er zal een moment komen, dat ook leerkrachten met verkoudheidsklachten thuis moeten blijven. 
We zullen er dan niet aan ontkomen om klassen naar huis te moeten sturen want er zijn geen 
vervangers meer beschikbaar. We proberen de eerste dag op te vangen. Lukt dat niet, dan vragen 
we ouders hun kind op te halen. Ouders moeten daarna zelf iets regelen. 
Is er een plan om kinderen van thuiswerk te voorzien? Als een leerkracht thuis moet blijven maar 
niet ziek is, kan zij het thuiswerken met de kinderen oppakken. Is de getroffen leerkracht niet in 
staat om dit te doen, dan moeten we in die situatie bekijken wat kan. 
Als kinderen thuis moeten blijven met verkoudheidsklachten, dan is het voor de leerkracht niet te 
doen om naast het werk in de klas volledig thuiswerk te organiseren. 
6. Taakverdeling management 
Dit punt is niet meer aan de orde en zal van de jaarplanning gehaald worden. 
7. Sponsoring 
Dit schooljaar is de OV niet voornemens iets te organiseren waarbij sponsoring aan de orde is.  
gekeken kan worden wat mogelijk is. 
8. Schooljaarplan 2020-2021 (incl scholingsplan) 
Zie punt 5 
9. Vragen van ouders over continurooster 
Zowel ouders, leerlingen als team zullen hun mening kenbaar moeten kunnen maken. 
Organisatorisch vraagt het nogal wat en zullen we hier ruim de tijd voor moeten nemen om een en 
ander volgens de regels van de wet te regelen. 
In 2014 hebben we deze vraag ook in de MR besproken en is er een ouderraadpleging geweest. 
We hebben toen CNV gevraagd hoe we dit het beste aan konden pakken.  
7 oktober plannen we een thema vergadering samen met CNV omtrent thema: “andere tijden”.  
10. Trendanalyse jun 2020 
Zie punt 1. 
11. Resultaten Successpiegel 
Zie punt 1. 
12. Exploitatieoverzicht 
Yvonne geeft en vraagt uitleg. Op het einde van het schooljaar zullen we het overzicht nog een 
keer bekijken om het verschil te kunnen zien. 
13. Actie- en vergaderkalender juni 2020 
Aangevuld. 
14. Bespreekpuntenlijst juni 2020 
We lopen de lijst na. Petra de Jager (Nieuwe bestuursvoorzitter) wordt uitgenodigd voor de MR 
vergadering van 18 november 2020. 
15. Rondvraag 
Yvonne: 
De evaluatie van het schooljaarplan 2019-2020 is rondgestuurd.  
Petra: 

o Zullen we een kaartje sturen naar Laura? Prima, Elly regelt het.  
o Een compliment voor de goede communicatie tijdens corona tijd. 

Elly: 
Er gaat een kaartje en kraamcadeautje naar Patty.  
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16. Ingekomen stukken: 
Bekeken en goedgekeurd. 
17. Activiteitenplan MR 2020-2021 
Iedereen is akkoord. Het plan kan doorgestuurd worden naar Leerrijk. 
18. Arbo/BVL 
Op 17 september is het praktische verkeersexamen groep 8.  
Er zijn 2 vrijwilligers per school, die op de informatieavond in de Vaert geïnformeerd worden. 
In oktober is er een project Dode hoek. Ook zal er weer geïnventariseerd worden hoe kinderen 
naar school komen. 
19. Sluiting 
 
 


