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MR- vergadering De Oceaan via Teams 
17 februari 2021  
19.00 – 20:30 uur 
 
Aanwezig: Jelle Agema (notulen), Mariska Crucq, Sandra Wouters, Cilia Matthijssen, Cindy Swart, 
Charita Dundas 

Afwezig: Ronald  

Mededelingen 
We hebben toegang tot een bepaalde Sharepointomgeving, maar daar hebben we nog niets mee 
gedaan. Daar kunnen we de notulen plaatsen. 
 
1. Vaststellen agenda en notulen  

- Mededelingen (5 min.) 
- Vaststellen agenda en notulen + actiepunten MR vergadering 17 november (10 min.) 
- Notulen en agenda GMR (5 min.) 
- Vaststellen jaarverslag 2020 MR > Concept van Mariska (10 min.) 
- Definitieve jaarplanning goedkeuren > Concept van Mariska en Jelle (10 min.) 
- Functioneren van MR (10 min.) 
- Bespreken actualiteit (corona en onderwijs) (10 min.) 
- Verslag van vertrouwenspersoon (15 min.) 
- Inventarisatie Arbozaken en ziekteverzuimbeleid (Miram Engel, veiligheidscoördinator) - 

Instemming PMR. 
(10 min.) 

- Verkeersveiligheid rondom school (5 min.) 
- Rondvraag (5 min.) 

 
2. Notulen en agenda GMR 
Sandra: GMR staat on hold. Met Bas is een snelle vergadering belegd. Onderwerp: salariëring van de 
directeur. Een onderwerp was: Hoe gaat het personeel om met alle regels en verplichtingen rondom 
Corona? Afgelopen keer was Sandra ziek, en het verslag daarvan is er nog niet. Het was een korte 
vergadering, er is nog weinig over te zeggen. De volgende vergadering is eind maart. 

 
3. Vaststellen jaarverslag 2020 MR 
 
Mariska heeft hiervoor een concept gemaakt. 
Actiepunt > allen: we gaan hier voor 1 maart naar kijken en terugkoppeling geven. 
 
4. Definitieve jaarplanning goedkeuren 
Er is een concept van Mariska en Jelle. Het is nog niet klaar. Het wordt met de toegevoegde 
opmerkingen erbij onoverzichtelijk. Een andere opzet/layout zou het duidelijker maken. We moeten 
ervoor waken dat het document wel de deadlines goed blijft weergeven, zodat we tijdig zaken 
kunnen goedkeuren dan wel bijsturen. 

Actiepunt > Mariska zal met Charita/Jelle onderling afspreken om te bepalen hoe we het gaan 
aanvliegen. 
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5. Functioneren van de MR 
We hebben de afgelopen tijd wellicht prioriteiten meer bij huis gelegd, en alles loopt daar door 
elkaar heen. Het zou mooi zijn om tastbare resultaten te hebben. Daarvoor is de planning een 
startpunt, daarop willen we dan handelen. Korte lijnen werken goed, zoals in de MR-Whatsappgroep, 
en het onderlinge overleg tussen voorzitter (Mariska) en Ronald. 

Charita: we moeten juist in deze tijden bereikbaar zijn als MR, nu ouders zich zorgen maken. Het lijkt 
of ouders nu eerder contact opnemen met Ronald. We kunnen hem vragen hoe hij dit ervaart. De 
MR zou voor ouders het aanspreekpunt moeten zijn, al is dat een extra laag, waardoor voor ouders 
urgente zaken wellicht te lang duren. Ronald stuurt veel door naar de unitleiders. 

Met het uitbrengen van het jaarverslag kunnen we ons nogmaals onder de aandacht brengen, met 
een klein berichtje in de Nieuwsflits, waarbij we laten weten dat we er zijn voor de ouders en hoe ze 
ons kunnen bereiken. 

 
6. Bespreking actualiteit (Corona en onderwijs) 
Na de middentoets wordt er gekeken hoe het niveau is (groep 8). Het is nu gewoon een nieuwe start. 
Er is geen sprake van een algemene achterstand. Er zijn ook kinderen die juist thuis hard vooruit zijn 
gegaan. Er zou een enquête komen om te inventariseren hoe het thuisonderwijs is gegaan. Het 
onderwijs liep in de tweede periode naar het idee van de MR goed. De roosters waren duidelijk en er 
was dagelijks contact tussen de leerkracht en de klas. 

 
7. Verslag van vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon is Jeanette de Ree-Esselman. We willen graag weten of er een verslag is, en 
zo ja, hoe komen we er aan?  
Actiepunt > navragen 
 
 
8. Inventarisatie Arbozaken en ziekteverzuimbeleid 
Miriam Engel is de veiligheidscoördinator. Voor Arbozaken/ziekteverzuimbeleid heeft de PMR 
instemmingsrecht. Hebben we hierover iets ontvangen van Ronald? 
 
 
9. Verkeersveiligheid rondom school 
Mariska: Verkeerscommissie heeft wel wat briefjes onder ruitenwissers gedaan, dat werkte niet zo. 
De verantwoordelijke wethouder is aangeschreven (Gerard Slegers), en er is in overleg met Veilig 
Verkeer Nederland geweest om te komen kijken hoe de situatie verbeterd kan worden. 
De gemeente vindt het wel best, en denkt dat de situatie maar zo moet blijven. 
Er is al eens een enquête geweest, ook om de bewustwording bij ouders te vergroten. 
Het Adviesteam laten weten waar de Verkeerscommissie mee bezig is. 
 
10. Rondvraag 
Het vijf gelijke dagenmodel staat op verzoek van Ronald op de agenda; het wordt door Cilia in 
Sharepoint gezet, en we gaan het doorlezen voor de volgende vergadering. 
Actiepunt> Ronald deelt voorbeeld enquête over het “Vijf gelijke dagenmodel” en de MR leest het 
door 
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Charita: komt er een schoolfotograaf. De Oudercommissie is er mee bezig (om een voordelige optie 
uit te zoeken). Het is wel de bedoeling dat er dit jaar fotosessies komen. 
 
Wat we nog met Ronald moeten bespreken, maar telkens (en nu ook weer) van de agenda afvalt 
door omstandigheden: 
 

- Concept (bestuurs-?) formatieplan - Instemming PMR 
- Vaststellen Arbojaarplan/veiligheidsbeleid - Instemming PMR  
- Informatie over concept schoolgids - Instemming OMR 
- Informatie over concept vakantierooster 2021-2022 – Advies MR 
- Evalueren of nieuwe manier van vergaderen efficiënt is (incl. communicatiemiddelen) 
- Informatie ICT 

 
Actiepunt > per agenda-item tijdsbestek vastleggen (Mariska) – status: is deze keer gedaan 

 
 

 
Openstaande / te controleren actiepunten  
Informatie begroting school > opschuiven naar volgende vergadering 
 
Actiepunt > vaststellen lijst met deadlines voor aan te leveren documenten: dit gaat Mariska 
bijwerken 
 
Het actiepunt ‘meer urgentie taalonderwijs’ verplaatsen naar de volgende vergadering.  
V Actiepunt > Mariska gaat verder met het jaarverslag en neemt de begroting van de MR daarin mee. 
V Actiepunt > Jelle plaatst notulen op website – gedaan 
 
Actiepunt > Ronald checkt bij de MR of ouders toegang kunnen krijgen tot openbare Sharepoint files 
van de MR. 
Actiepunt > in volgende vergadering van 16/2 evalueren of toegang voor de ouders tot de Sharepoint 
files een geëigend middel is om efficiënt te communiceren. 
 


