
Notulen MR Het IJzeren Kind 14-01-2020  

Tijd: 20.00-22.00u. 

I.v.m. verscherpte maatregelen rondom Covid-19 is de vergadering via Teams 

Notulist: Ingrid 

Aanwezig: Angelique, Liesbeth, Arjan, Frank, Elmar, Ingrid, Anita, Erwin, Ed en Arlette 

Besloten deel 
Erwin heet iedereen welkom. Voorzitter heeft interim directeur gesproken over enquête onderwijs 
op afstand en over duur interim opdracht. Eerste punt komt terug in de agenda. Over tweede punt is 
nog niet formeel een beslissing genomen. 
 

In de buffertijd gesproken over werkverdelingsgplan. PMR ziet verschillen in taken. Gaat hierover in 
gesprek met MT. 
 
Openbaar deel 
Erwin heet iedereen welkom en de agenda wordt vastgesteld. 
 

Onderwerp  
PMR deelt info over 
procesgang online lesgeven 

Vanuit achterban is geen respons geweest op de vraag om feedback. 
Online lesgeven verloopt goed. Er is een duidelijke overlegstructuur. Kinderen 
zijn goed in beeld. Bij zorg zijn de lijntjes met MT en IB kort.  
OMR vult aan: 

- Verschillen tussen groepen nog groot wat betreft het verplicht online 
zijn. Ligt veel regie bij kinderen. Sommige kinderen haken snel af. 

- In vergelijking met de eerste periode is er nu meer ingestoken op groei 
i.p.v. herhaling. Positief. 

- Missen verdieping voor kinderen die verder zijn. 
- Leuke filmpjes voor kinderen groep 1-2. 

-Professioneel statuut +  
werkverdelingsplan 
-Toptalentenbeleid 

Goedkeuring verleend op alle stukken. 
  

Voortgang proces 
kandidaatstelling 

Voorzitter zorgt voor stuk in de nieuwsbrief. Eventueel gebruikt maken van 
teksten die vorige keer zijn gebruikt. Anita zoekt deze op. 
Aandachtspunt: er zorg voor dragen dat zaken tijdig worden aangeleverd. 

Notulen 02-12 
  

Notulen zijn bekrachtigd en Arjan stuurt ze door naar ICT voor plaatsing op 
website. 

Mededelingen directie/MT Online lesgeven team / verlenging lockdown 
Online lesgeven: verloopt soepel, wordt goed gemonitord, goede afstemming 
collega’s onderling, kinderen haken aan, waar kinderen uit beeld dreigen te 
raken is IB in beeld. 
 
Belangrijkste conclusies enquête over online onderwijs ingevuld door ouders: 

● Meerderheid is positief 
● Behoeften aan meer aanbod 
● Behoeften aan verrijking/uitdaging/verdieping 

  
Ed is tevreden over uitkomsten en geeft aan dat de school zijn voordeel kan 
doen uit de kritische opmerkingen. 
 
Noodopvang HIJK 



  
Erwin sluit de vergadering af. 

Dagelijks worden gymdocenten en leerkrachten groepen 1-2 ingezet voor 
verzorgen noodopvang. Opvang zit redelijk vol. Zie nieuwsbrief 13-01. 
 
Cito's (M-toetsen) 
T.o.v. communicatie hierover in de nieuwsbrief 13-01 geen nieuwe 
meldingen. 
 
Adviseringen groep 8 
Zie nieuwsbrief 13-01. 
 
IB+RT-activiteiten 
IB vervult zijn rol in bij de kwetsbare kinderen en kinderen die dreigen uit 
beeld te gaan. Verder brengen zij de benodigde opbrengsten van de school in 
kaart. 
 
Website HIJK 
Frame is Social Schools. Verwachting is dat er eind van deze maand en 
uiterlijk 1 maart over wordt gegaan naar dit communicatiesysteem. 
 
SWOT 
Ed heeft een SWOT analyse gemaakt van HIJK. Wil dit graag aan team en MR 
presenteren. Er wordt op kort termijn een bijeenkomst gepland. 
 

Professioneel statuut, 
Werkverdelingsplan en 
Toptalentenbeleid 

Plannen formeel goedgekeurd door MR. 

Arbozaken + 
Ziekteverzuimbeleid 
  

RI&E is in gang gezet. Door omstandigheden heeft nog niet iedereen kunnen 
reageren. 
Ziekteverzuim is hoog (ver boven landelijke gemiddelde, ongeveer 8%). Ed 
geeft aan dat het langdurig verzuim niet direct werk gerelateerd is. Kort 
verzuim is laag. Er zijn preventief gesprekken gevoerd.  
Frank merkt op dat werknemers die er niet waren i.v.m. covid-19 zijn 
genoteerd als verzuim. Dat er online programma’s m.b.t. loopbaan en 
vitaliteit ingezet kunnen worden. Dat deze periode een grote impact heeft of 
een ieder. 
Ed weet niet welke programma’s Signum afneemt. 
 

Begroting 2021 / Formatie 
2021 / Meerjarenbegroting 

Er zijn geen nieuwe inzichten. Begroting is goedgekeurd. 
Eén vraag is door het bestuur nog niet beantwoord. Zijn er extra middelen 
voor projecten zoals ICT kleuters en materialen hoogbegaafden kinderen? 
Worden deze buiten de begroting gefaciliteerd? Zo niet, keuzes overwegen. 
 
Erwin vraagt hoe het zit met de eerdere uitgesproken zorg over last licenties. 
Ed geeft aan dat dit een punt van aandacht blijft. Zo kost Google 12 euro 
meer wat neerkomt op ongeveer 3000 euro per jaar. Moet de school 
vasthouden aan het werken met chromebooks? Kunnen niet alle aangeboden 
lesstof aan. School gaat Digidact om advies vragen. Welke andere devices zijn 
geschikt? 
 

Rondvraag Geen 
 


