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Maandag 1 maart 2021 

20.00 – 22.00 

Notulist: Carla 

aanwezig: Iedereen is aanwezig 

Afmelding: - 

Online vergadering 
 
20.00- 20.15 Opening 
Er zijn geen mededelingen voorafgaand aan de vergadering 

 
 
Terugblik   
Het online onderwijs is erg goed gegaan. Naar aanleiding van de vorige schoolsluiting zijn 

verbeterpunten in actie omgezet. Zo werd er nu elke dag in kleinere groepen online 

lesgegeven, was er meer contact tussen leerkracht-kind-ouder en waren we allemaal 

tevreden over hoe deze weken zijn verlopen. 

We zijn allemaal heel blij dat de school weer open mocht! We genieten van de contacten met 

de kinderen. Voor ouders is er een eind gekomen aan een intensieve periode thuis. 

Nu bij terugkomst constateren we allemaal dat de onrust, die de maatregelen met zich 

meebrengen ook veel energie kost. Leerkrachten moeten voortdurend rekening houden met 

mogelijke veranderingen en ook ouders vinden het lastig, dat hun kinderen plots naar huis 

kan worden gestuurd.  

Er zijn regelmatig veel kinderen één op twee dagen absent in afwachting van een test. Er zijn 

al een aantal groepen in quarantaine geweest. 

 

 

Scenario’s corona 
De scenario’s omschreven in de bijlage zijn voortdurend aan verandering onderhevig, omdat 

de maatregelen van het rivm regelmaat gewijzigd worden. 

Zo is het nu niet meer mogelijk om kinderen uit verschillende groepen in één lokaal samen te 

voegen. Leerkrachten mogen nog wel in andere groepen komen. 

 

Als er minimaal18 teamleden op de werkvloer zijn, dan kunnen alle groepen bemand 

worden. De uren van de ondersteuning staan hiermee wel onder druk. 

 

Scenario 4 waarbij 60 tot 70% het totale team aanwezig is wordt herschreven, zodat álle 

groepen een aantal dag aanbod op school kunnen krijgen. En dus niet alleen de groepen 1 

t/m 4. 

 

De praktijk wijst inmiddels uit dat bij een quarantaine van een groep er meestal maar 1 á 2 

dagen fysiek onderwijs gemist wordt.  

 

Het is belangrijk dat alle leerlingen volgens de juiste tijden naar buiten gaan. Ook ouders 

zullen er rekening mee moeten houden, dan de ophaal momenten vaak erg drukke 

momenten zijn.  

De haal/breng-tijden mogen gecontinueerd worden. 

 
De directie gaat samen met een OG en de PG een nieuw voorstel schrijven. Hierin wordt het 

volgende meegenomen: 
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- Mogelijk het verkorten van instructiemomenten in de groep, zodat de leerkracht tijd 

over heeft om te videobellen met leerlingen die thuis zitten. 

- De eerste twee dagen thuis worden er opdrachten gemaakt die klaarstaan in 

classroom. Hiertoe zijn geen boeken thuis nodig. 

- Aanbod voor alle leerlingen verspreid over de week wanneer er onvoldoende 

leerkrachten op school kunnen werken. 

 

 
Evaluatie combinatieklas groep 4/5 
De leerkracht is erg tevreden over hoe het gaat in de groep. De uitkomsten van de enquête 

is wat lastig te duiden, doordat ouders nu niet in de school mogen komen en dus weinig zicht 

hebben hoe het in de groep er aan toe gaat. Zij baseren hun mening op de verhalen die ze 

van hun kinderen horen. 

De leerkracht zorgt via parro met foto’s, filmpjes en tekstberichten dat ouders toch een beetje 

een kijkje kunnen krijgen. 

De conclusies van de enquête worden door de directie en de betreffende leerkracht vertaald 

in een duidelijk document dat gecommuniceerd kan worden met de ouders. 

Een korte versie daarvan kan op de website en in de nieuwsbrief geplaatst worden. 

Voorts vindt de MR dat de betreffende ouders vroegtijdig geïnformeerd worden hoe deze 

combi-groep 4/5 na de zomervakantie eruit gaat zien. 

 

Feit is dat sommige ouders voor Het Palet gekozen hebben, juist omdat er geen 

combinatiegroepen waren vanaf groep 3.  

Voor toekomstige formaties en daarmee het vormen van groepen is het belangrijk dat ouders 

ruim op tijd geïnformeerd worden. 

Als MR bevelen we aan om naar alle ouders een tijdspad te communiceren over de formatie 

en groepsindelingen. 

 
Werkverdelingsplan 
Taakuren heet tegenwoordig werkverdelingsplan. 

 

Doordat het werkverdelingsplan 2 jaar geleden zonder instemming van team gewijzigd is, 

moet het team hier opnieuw naar kijken. Vorig jaar zijn de wijzigingen verbeterd, maar nog 

niet alle uren staan erin. 

De PG zal een tijdspad voorstellen. 

Volgens de CAO PO hoort het werkverdelingsplan in mei klaar te zijn. 

 
Pauzemomenten 
Dit agendapunt wordt naar de vergadering van 12 april verschoven wegens tijdgebrek. 

 
Diversen 
De informatie van de werkgroepen meubilair en rapportfolio wordt in de volgende 

vergadering gedeeld wegens tijdgebrek. 

 

De GMR vergadert 9 maart a.s. Zij zullen het vakantierooster voor het komende schooljaar 

definitief vaststellen. 
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Verslag en actielijst. 
De week van 8: De leerkrachten zijn op de hoogte gebracht van de instemming door de MR 

door Jessie. Zij zijn gestart met de voorbereidingen. In de tweede week van maart zullen zij 

de kinderen en hun ouders inlichten. 

 

De notulen van de vergadering 25 januari j.l. wordt goedgekeurd. 

 

 
Rondvraag 
Het activiteitenplan van de MR dient opgesteld te worden. Hiertoe wordt het opgenomen in 

de actielijst. In de vergadering van 12 april wordt een eerste opzet gedeeld. 

 

De samenwerking met directie: De MR is over het algemeen tevreden over de 

samenwerking. Wel is meer duidelijkheid gewenst als gaat over de essentie van een 

onderwerp en wat er precies van de MR hierin verwacht wordt. 

 

Graag de notulen binnen een week verspreiden onder de MR leden.   
 
 


