
MR-vergadering 01-02-2021 (online via MS Teams) 

Aanwezig: Danielle, Ed, Ellen, Nanda, Corina, Henrieke, Manja, Marloes, Marinka, Vanessa. 

Afwezig: Jolanda v. N. 

Notulist: Vanessa 

1. Welkom  

2. Evaluatie 

continurooster  

Op de Vincent was er een tijdelijk continurooster tot aan de 

kerst. De Klankhof heeft ook gewerkt met een tijdelijk 

continurooster. De pauze voor de leerkrachten was erg kort en 

de werkdruk bij het team werd hierdoor verhoogd. Voor dit 

schooljaar is het eventueel invoeren van een definitief 

continurooster op de Klankhof en De Vincent (met medewerking 

van een extern bureau, samenwerkende partners, draagvlak, 

financiële kosten) niet van meerwaarde. In de toekomst, op een 

rustiger moment gezien corona, wordt hier verder onderzoek 

naar gedaan door de scholen. In de nieuwsbrief zal de stand van 

zaken regelmatig gecommuniceerd worden naar de ouders met 

daarin voor- en nadelen.  

3. Corona De scholen openen op 08-02-2021 volgens de berichtgeving. We 

zijn afhankelijk van de persconferentie van morgen. Er zijn veel 

vragen en er is veel onduidelijkheid.  

Tot nu toe was online alles op orde. Een lopend leerproces.  

Na de 1e lockdown is het thuisonderwijs geëvalueerd en hier zijn 

afspraken uit voortgekomen teambreed vanuit waar er in de 2e 

lockdown is gestart. Alle afspraken zijn geborgd in een 

document.  

Henrieke tipt Manja over een subsidie gezien de luchtcirculatie, 

Manja neemt deze tip mee. De luchtcirculatie is op orde in alle 

gebouwen.  

4. Teach like a 

Champion 

De Vincent: de studiedag van EDI op De Vincent heeft online 

doorgang gevonden. Teach komt terug op teamvergaderingen. Er 

worden teambreed nieuwe technieken toegevoegd. Het is een 

lopend proces.  

De Klankhof: er zijn studiemomenten en klassenbezoeken van 

Teach geweest en deze staan ook op de planning (ook online).  

5. Uit de CNV-

training 

-De documenten vanuit de cursus zijn gedeeld met de MR-leden. 

De placemat is handig om te checken waarvoor 

instemming/advies nodig is binnen de MR.  

- Henrieke: ouderbijdrage verschil regulier en Linus: gezien de 

placemat gaat de oudergeleding over de hoogte van de 

ouderbijdrage. Henrieke geeft aan dit een grote 

verantwoordelijkheid te vinden voor de oudergeleding. Dit 



vanwege het feit dat dit bedrag niet alleen besteed wordt aan 

uitjes e.d. maar ook ten behoeve van het extra curriculum. 

Kortom het raakt dus ook de vakinhoudelijke kant.  Het is goed 

om dit breder op te pakken.  

-vanaf de volgende vergadering overlegt de MR het eerste uur 

gezamenlijk. Na een uur sluit Manja aan in de vergadering. 

-het is zeker voor nieuwe MR-leden prettig om de cursus te 

kunnen volgen. Dit is opgenomen in het activiteitenplan van de 

GMR.  

6. Uit de GMR -Er is een nieuwe vertrouwenspersoon via 

www.vertouwenswerk.nl. Vertrouwenswerk.nl nam per 01-01-

2021 de werkzaamheden van De Koning Vertrouwenszaken over. 

Binnen iedere school is tenminste één interne 

vertrouwenspersoon actief. Daarnaast zijn er ook externe 

vertrouwenspersonen beschikbaar. De contactgegevens van de 

externe vertrouwenspersonen zijn te vinden op Sharepoint. Deze 

informatie staat ook in het beleidsdeel klachtafhandeling wat 

nog instemming nodig heeft van de GMR. Na instemming van de 

GMR wordt het volledige beleidsdeel weer gepubliceerd. In dit 

beleidsdeel staan ook alle relevante procedures beschreven die 

je dient te volgen bij de inzet van de diverse functionarissen.  

-Arnoud is in overleg met de gemeente over het beheer van de 

gebouwen.  

7. Stand van 

zaken 't 

Kofschip 

Er is veel zorg voor het personeel en de leerlingen. Er is 

duidelijkheid en rust.  

8. Stand van 

zaken passend 

onderwijs (A) 

Volgende week starten de scholen. Er zal veel aandacht zijn voor 

het welbevinden van de leerlingen. Er wordt gekeken hoe 

geanticipeerd kan worden op eventuele 'hiaten'. CITO' s kunnen 

pas na minimaal twee weken fysiek onderwijs worden 

afgenomen. Ook de KIJK (kleuters) wordt ingevuld na minimaal 2 

weken onderwijs. 

Uitstroom naar het speciaal onderwijs van de afgelopen 3 jaar: 

Manja zorgt voor een overzicht hiervan voor de volgende 

vergadering.  

9. Rondvraag  Henrieke: de eerder verstuurde email van de OR van de Klankhof 

aan de MR; deze is afgehandeld.  

Vanessa: er is een MR-email adres. Tot nu toe is er via deze weg 

nog geen mail ontvangen van ouders/personeel.  

Ed: notulen kwamen niet bij iedereen aan. Vanessa is hier alert 

op en checkt dit. Vanessa stuurt ook de vorige notulen mee.  

Marloes: het overzicht van de geheimhoudingsverklaring; graag 

allen retourneren naar Manja.  

http://www.vertrouwenswerk.nl/


Marloes: Social media-accounts: zouden de MR-leden volgers 

willen stimuleren hiervoor?    

 

Einde vergadering: 21.45 uur 

 

Volgende MR-vergadering: 15-03-2021  

 


