
Agenda MR vergadering 3 november 2020 

Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur 

Plaats: Online via Teams (link via email) 

Notulant: Susanne  

Aanwezig: Martijn, Sandra,Roy, Susanne, Esther, Mandy, Sharon 

Verder aanwezig als toehoorder: Lonneke 

 

1. Opening van de vergadering en ingekomen post/mail/GMR 

Esther heeft het postvak leeggemaakt en heeft daar het geboortekaartje gevonden. Noor is de 

dochter van Hanneke en Mees is de zoon van Sanne. Susanne regelt de kraamcadeaus. 

2. Voorbereiden vergadering/vragen aan directie 

Te bespreken punten: 

- Satelliet groep 

- Werkdrukmiddelen en inzet invallers gym 

- Oudercontact via social school 

- Verbinding beiden locaties 

- Externen in school protocol corona  

- TSO/ continue rooster 

- Begroting uitgesteld. MR begroting wel gedeeld. 

- Mail bespreken over ventilatie. 

 

3. Notulen 29 september 

Notulen is samen doorgenomen en goedgekeurd door directie en MR leden. Geen aanvullingen. 

4. Jaarplan 

MR heeft aanpassingen gedaan in het jaarplan . Arno stuurt de herziene versie van het jaarplan 

naar Martijn. 

5. Schoolgids 

Mandy en Roy hebben aanpassingen gedaan in de schoolgids. Het moet taalkundig nog bekeken 

en goedgekeurd worden daarna komt de definitieve versie op de website. 

6. Instromers 

Ouders worden uitgenodigd door de leerkracht voor een kennismakingsgesprek in de klas. Zowel 

de leerkrachten in de kleuterklassen als het SMT was het eens dat dit zo opgepakt moet gaan 

worden ondanks de maatregelen rondom Corona om ouders niet uit te nodigen in school. 

 

 

 



7. Mediatoren 

Op dit moment kon de werkgroep SEO geen oplossing bieden voor het feit dat er tijdens de pauzes 

op de Klif geen mediatoren rondlopen. Er is besloten om het probleem op tafel te leggen bij de 

leerlingenraad. Het past mooi in onze visie om kinderen mee te laten denken en oplossingen aan te 

laten dragen voor problemen. 

8. Satellietgroep 

De satellietgroep is gestart. Ouders van kinderen die in de satellietgroep zitten hebben informatie 

gekregen via de leerkracht. Dit zal ook in de toekomst zo blijven. De leerkracht is en blijft 

aanspreekpunt.  

9. Ouderbetrokkenheid 

Mandy en Sandra maken een afspraak met Arno en pakken dit op.  

10. Schoolplein Klif 

Roy is tijdens de online bijeenkomst aangesloten en gaf aan dat er wel 25 man aanwezig waren. Het 

gesprek geen veelal over de veiligheid en de hangjongeren op het schoolplein. Er was minder 

aandacht voor de ideeën en de inrichting van het schoolplein. Er zijn wat voorbeelden van 

Steenbreek gegeven als ideeën verder niet. Arno heeft Bo van de Kion als vertegenwoordiger 

aangewezen bij een volgende vergadering. School sluit later aan als de inhoud van vergaderingen 

weer meer over de inrichting van het schoolplein gaan. Arno doet navraag over het talud bij 

Gemeente binnen 14 dagen krijgen ze uitsluitsel. Roy sluit bij een volgende bijeenkomst aan vanuit 

MR indien hij niet in de mogelijkheid is vraagt hij een van de MR leden om aan te sluiten. 

11. Begroting MR 

De begroting van de MR verschilt niet veel met die van vorig schooljaar. Een cursus is hierin ook 

meegenomen. Gezien de huidige situatie zijn scholingen misschien niet mogelijk. Wel kunnen we 

denken aan het aanschaffen van boeken. Zonde om de gelden niet in te zetten als er zinvolle dingen 

mee bekostigd kunnen worden. 

12. Status begroting  

Arno geeft aan dat ze aanstaande donderdag een gesprek hebben over de begroting op het bestuur 

bureau. Voorwerk en vaste gegevens zijn al ingevuld. Arno probeert de werkdrukgelden die de 

afgelopen jaren in de begroting opgenomen zijn eruit te krijgen zodat er een apart ‘potje’ komt voor 

werkdrukgelden. Alles wordt in een nieuw format verwerkt. Verwachting is dat we in de min uit gaan 

komen.   

Op 1 oktober 2020 hadden wij 631 leerlingen waarvan er 241 in de onderbouw zitten en 390 in de 

bovenbouw. De zij instromers zijn hierin nog niet meegenomen verwachting is dat dat nog wat 

oploopt. Op dit moment ‘draagt’ de onderbouw de bovenbouw. Als de huidige 4 groepen zes van 

school gaan zal er meer balans komen. Arno geeft aan dat hij de stappen in de begroting met de MR 

deelt en tussentijds ook zal laten zien hoe het ervoor staat.  

 

 

 



13. Stoppen TSO opties verkennen. 

Op dit moment is er nog onduidelijkheid over het wel of niet invoeren van een continurooster dit 

heeft ook invloed op de begroting. Het is van belang dat we z.s.m. met elkaar kijken wat de 

mogelijkheden zijn en deze bespreken in het team en ouders vragen waar hun voorkeur ligt. MR 

heeft instemmingsrecht, 15 december moet er een plan liggen. We hebben dan ook besloten om 23 

november een extra MR vergadering te houden.  Arno, Susanne en Esther gaan in fase 1 samen een 

voorgesprek houden om de opties te bekijken. In fase 2 sluiten Sharon en Roy en Martijn ook aan.  

Opties voor een enquête zijn besproken. Unipartners zou hier een rol in kunnen spelen. Arno 

informeert of zij tijd/ruimte hebben om een ouderraadpleging te organiseren. Om dit te bekostigen 

zouden we eventueel MR gelden in kunnen zetten.  

14. Ventilatie 

Klif: Voldoende ventilatie bevestigd door Conexus. In pauze moeten de leerkrachten de ramen en 

deuren openzetten. Er zijn toch CO2 metingen verricht uitslag volgt nog.  

Dependance: Hier is er ook voldoende ventilatie. Ramen en duren hoeven alleen tijdens pauzes 

opengezet te worden.  

Leerkrachten geven aan dat dit niet helder is, veel leerkrachten denken dat de ramen de 

hele dag open moeten blijven staan. Arno neemt het op in de teaminfo.  

15. Oudercontact 

Leerkrachten en ouders geven aan dat er een te groot onderling verschil is tussen 

leerkrachten in de informatie verstrekking aan ouders. Ouders en leerkrachten uit de MR 

zouden graag zien dat hier meer balans in komt. Arno heeft een email gestuurd met de vraag 

of leerkrachten hier rekening mee willen houden. Leerkrachten geven aan dat dit te 

vrijblijvend is. Arno voelt niks voor controle en hoopt dat een email voldoende is. 

Leerkrachten benoemen de kracht van het parallel. Arno gaat de leerkrachten tijdens de 

teamvergadering op 10 november vragen om binnen je parallel te kijken hoe je ervoor kan 

zorgen dat er een regelmatige terugkoppeling is naar ouders.  

16. Verbinding  

Susanne heeft samen met Dorethy gekeken naar mogelijkheden tot verbinding  binnen de 

verschillende locaties. Vanuit SMT terugkoppeling gekregen dat het teveel werkdruk zou 

geven om dit nu te introduceren en dat er gezien de maatregelen rondom Corona geen 

mogelijkheid is tot fysieke ontmoetingen tussen klassen.  Susanne wil graag een pilot gaan 

draaien en een vriendschapsband aangaan met de klas van Mandy en Roos. Mandy en 

Susanne gaan dit vormgeven en delen de ervaringen met het team in de hoop om ze te 

enthousiasmeren.  

17. Externen 

Leerkrachten maken zich zorgen om de externen die binnen school leerlingen begeleiden. Ze 

halen leerlingen op in de klas en lopen zonder mondkapje rond in de gangen. Arno geeft aan 

dat er afspraken zijn en dat de 1,5 meter gehanteerd moet worden. Arno neemt de 

afspraken op in de teaminfo zodat iedereen geïnformeerd wordt.  



 

 

 

18. Uitvallen gymdocent inzet invallers. 

Gymlessen die komen te vervallen zijn tot op heden niet vervangen door invallers. Arno 

heeft dit wel geprobeerd ook als invallers geen gymbevoegdheid hebben maar de invalpool 

was leeg. Leerkrachten gaven aan dat ze minder vliegende keepdagen hadden omdat ze een 

vakleerkracht voor gym hadden en dat deze uren nu verloren gaan.  

19. Nieuwsbrief 

De begroting voor de MR is goedgekeurd. Het traject dat doorlopen moet worden om de 

TSO te regelen of over te gaan op een mogelijk continue rooster is besproken. Gezien de 

complexiteit van deze organisatie is er een extra MR vergadering gepland. De ventilatie in de 

lokalen van zowel de Klif als de Dependance zijn ter sprake gekomen. Het oudercontact en 

het informeren van ouders over wat er in de klas speelt is besproken. Ontwikkelingen 

rondom het schoolplein van De Klif zijn besproken. Als MR zijn we hier ook betrokken bij.  

Actiepunten: 

- Susanne koopt kraamcadeaus en geeft ze af bij Hanneke en Sanne en stuurt de bon 

naar Sandra. 

- Arno stuurt herziene versie jaarplan naar Martijn. 

- Mandy en Sandra plannen een gesprek met Arno en bespreken ouderbetrokkenheid. 

- Arno laat weten wat de gemeente besloten heeft over het talud. 

- Roy sluit aan bij eventuele nieuwe bijeenkomst over de herinrichting van het 

schoolplein. Indien hij niet kan vraagt hij binnen de MR wie hem kan vervangen. 

- Arno deelt de tussentijdse begroting met de MR. 

- Arno stuurt het herziene jaarplan. 

- Arno, Susanne en Esther gaan bij elkaar zitten voor de mogelijkheden van TSO en 

opties binnen het continurooster.  

- Arno zet informatie over ventilatie lokalen, externen en protocol rondom Corona en 

informatie rondom uitval vakdocent gym in teaminfo. 

- Susanne en Mandy draaien een pilot vriendschapsklassen. 

 


