
 

 

 

Medezeggenschapsraad Educatief Centrum ‘t Sparrenbos 

 

 

dinsdag 11 februari 2021 

19.30 uur – 21.30 uur, locatie at Home: Teams 

 

NOTULEN 

1. Opening 

Rik Meijer heeft interesse in de MR en kijkt - na een korte wederzijdse kennismaking – een deel van 
deze vergadering mee.  

 
2. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken  

Vacatures ouder- en personeelsgeleding zijn inmiddels allemaal ingevuld. Aantal aanmeldingen 
kwam overeen met de vacatures, dus er zijn geen verkiezingen nodig.  

In tegenstelling tot eerder bericht, sluit er deze vergadering geen vertegenwoordiger van de GMR 
aan.  

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
3. Verslag vorige overleg 

Met dank aan de notulist, worden de notulen ongewijzigd vastgesteld.  

 
4. Corona: afspraken en schooltijden 

Schooltijden 
Hans licht toe dat het continurooster wordt gehandhaafd zolang coronamaatregelen van toepassing 
zijn. Dit is afgestemd met Kanteel. Het lukt om de betrokken TSO-medewerkers op andere locaties in 
te zetten.  



Het rooster wordt regelmatig besproken in de MR, waarbij er beslissingen worden genomen op basis 
van het landelijk vigerende coronabeleid. Zoals eerder afgesproken wordt komend schooljaar 
opnieuw een enquête gehouden onder ouders/verzorgers betreffende de schooltijden.  

 
Onderwijsmaatregelen 
Ongeveer vijf ouders hebben gereageerd op de (communicatie van) de nieuwe maatregelen. Ook is 
een beperkt aantal kinderen niet vanaf maandag aanwezig (geweest) op school. Hans heeft hierover 
individueel contact met de betreffende ouders gehad.  

Werken in cohortes vraagt duidelijk sturing richting leerlingen en is niet altijd haalbaar. Leerkrachten 
zoeken balans tussen speelruimte voor de leerlingen, werkbaarheid en de maatregelen. 
Leerkrachten wisselen onderling regelmatig ervaringen en tips uit die bijdragen aan werkbaarheid. 
Op 2 maart vindt er een (tussen)evaluatie plaats van de huidige maatregelen.  

De personeelsgeleding kijkt terug op goede eerste week, waarin ze ontspannen en met vertrouwen 
gewerkt hebben. Dit beeld wordt herkend door de oudergeleding. 

 
5. Nieuwbouw 

Er vinden oriënterende gesprekken plaats met het bestuur over eventuele mogelijkheden om 
nieuwbouw te realiseren. De gemeente is als partner aangesloten bij dit traject. Dit jaar wordt 
haalbaarheid bekeken, waarbij het streven is om naar één gebouw te gaan voor boven- en 
onderbouw. 
 
 
6. Evaluatie ouder-kindgesprekken 

Onderwerp wordt doorgeschoven naar volgend overleg. Yvonne neemt contact op met Hans om eea 
te organiseren.  

 
7. Vaccatievergoeding GMR 

Voor GMR-leden is een vaccatievergoeding beschikbaar gesteld. Deze vergoeding is er niet voor MR-
leden en dit onderscheid vinden we bijzonder. Het gaat hierbij niet om de toekenning van een evt. 
vergoeding, maar uitsluitend om het verschil dat is ontstaan tussen GMR- en MR-leden. Sonja 
formuleert i.s.m. de oudergeleding hierover een reactie naar de GMR. 

 
8. Ondersteuningsplan 

Hans schetst context van het ondersteuningsplan, dat door de IB-er en hemzelf geheel herschreven 
is. Huidige versie is concept in ontwikkeling. Het onderwijsteam en de MR kunnen dit de komende 
weken lezen en hierop input leveren. Tijdens de volgende MR-vergadering komt het 
ondersteuningsplan inhoudelijk aan de orde. 

 
9. Begroting 

De MR-leden hebben de begroting ontvangen. Hans beantwoordt een aantal vragen over de 
achtergrond van deze begroting. Cijfers hebben betrekking op hoofdlijnen en bieden slechts beperkt 
inzicht in de realisatie van afgelopen jaar. Hans verschaft daarom binnenkort nader inzicht op dat 
onderdeel. Wordt geagendeerd voor volgende vergadering.  

 
10. Tussenevaluatie jaarplan 

Er is een nieuwe opzet van de monitorgesprekken tussen bestuur en scholen; ieder jaarplan wordt 
met het bestuursvertegenwoordiging en directeuren van drie andere scholen besproken (cluster). 
Werkwijze is volgens Hans prettig.  



Het team heeft tijdens een online studiedag een tussenevaluatie van het jaarplan gehouden. Hierbij 
is heel constructief over uiteenlopende onderwerpen gesproken, waaronder de nieuwe structuur 
van leergroepen. Door deze structuur wordt meer onderlinge samenhang ervaren. 

Naar aanleiding van een vraag van Hans, steunt de MR het initiatief om ouders te informeren over 
de ontwikkelingsstappen van het Sparrenbos. Leerkrachten kunnen dit kort benoemen in hun 
reguliere communicatie naar ouders, Hans denkt na over geschikte vorm om dit schoolbreed een 
impuls te geven.  

 
11. WVTTK/Rondvraag 

 
 Notulen van de MR-vergadering staat op de website en niet op social schools. Dit is omdat op de 

website de vindbaarheid eenvoudiger is dan op de app.  
 Ouders kunnen nog geen contact opnemen met de MR-leden. Hans neemt het met Pascal op om 

dit te organiseren.  
 Mondkapjes worden door leerkrachten en ouders ook buiten gedragen, omdat er onderling niet 

altijd 1,5 meter afstand gehouden kan worden/wordt.  
 Verzoek aan alle deelnemers om documenten voor de vergadering tijdig aan te leveren. 

 
12. Sluiting vergadering om 21.27 uur 

 

  

Rooster notulist 20-21 
 

Datum   Notulist  

Maandag 15 maart  Melinda  

Woensdag 28 april  Pamela  

Dinsdag 1 juni (reserve)  Sonja U  

Donderdag  1 juli  Yvonne  

 

 

 

 


