
Notulen MR-vergadering 14 december 2021 

Waar: Via Teams 

1. Opening voorzitter 

2. Vaststelling agenda 

Agenda is goedgekeurd 

3. Notulen vergadering en actiepunten 2 november jl. 

De notulen zijn goedgekeurd.  
Er hebben zich veel vrijwilligers gemeld voor het snijden van het fruit. 

4. Nieuws van de GMR 

Bij de GMR is er een presentatie geweest van de functionaris gegevensbescherming. Deze 
kijkt toe op de AVG binnen Agora. Ook is het een ‘ombudsman’. Iedereen kan hem 
benaderen. 
Binnen het CVB wordt er ook een plan gemaakt voor anders organiseren. Hoe vul je 
onderwijs in 4 dagen met rekenen/taal/spelling en laat je op dag 5 externen komen om 
andere vakken te verzorgen? Het is nog een fictief plan, maar met het oog op een nog 
meer dreigender lerarentekort zal het misschien toegepast moeten gaan worden.  
Floor stuurt een aantal mailtjes door met daarin opfris cursussen voor de MR. 

5. Corona maatregelen op beide locaties en vervolg 

De Parro met daarin de aankondiging van de mondkapjes ‘plicht’ heeft veel reacties van 
ouders opgeleverd. Kees heeft ouders hier ook over gesproken en Kees heeft in 1 groep 
hier ook met de kinderen over gesproken. Nu gaat het goed en draagt eigenlijk iedereen 
een mondkapje op de bovenbouw. 
De zelftesten zijn uitgedeeld. Hier zijn eigenlijk geen reacties van ouders over geweest. 
Het zou misschien ook fijn zijn als de jongere kinderen de zelftesten krijgen, maar dit wordt 
niet vergoed vanuit de overheid. 
Hoeksteen was lange tijd koploper qua aantal besmettingen, maar toen het bij ons 
stabiliseerde, toen kwam het ook bij andere scholen. 
Wat wel verbazend is, is dat er bij het Rosariumpark altijd bij het ophalen veel ouders dicht 
bij elkaar staan en zonder mondkapje. Bij de Seroos komen bijna geen ouders. 
Mochten de scholen een week eerder dicht gaan, dan gaat het kerstdiner door, namelijk 
een week eerder. Voor de rest blijft de week qua tijden hetzelfde. 
Morgenochtend is er crisis overleg bij Agora mochten de scholen gaan sluiten. 

6. Personele bezetting 

Op het moment weinig zieke collega’s. 
Voor de instroomgroep is er nog niemand gevonden. Wel in gesprek met iemand. 
Er zijn wel twee mensen voor de ondersteuning aangenomen. 
1 collega is zwanger. 

7. Werkdruk personeel 

Deel van de leerkrachten vindt de werkdruk te hoog. We zijn daarom tijdelijk gestopt met 
‘Leerkracht’. (Ook mede door Corona) Dit geeft iets meer rust. Er wordt dus serieus 
omgegaan met de geluiden die vanuit leerkrachten gehoord worden. 

8. Ouderbetrokkenheid 

Hoe kunnen we meer gebruik maken van de functies die Parro biedt? Bijvoorbeeld dat 
ouders, leerkrachten zelf via Parro kunnen benaderen. Gaan ouders hier ‘misbruik’ van 
maken? Misschien een pilot met een aantal groepen? 



Of de jaaragenda niet meer op papier aan het begin van het jaar uitdelen, maar alles in de 
Parro agenda zetten? 
En hoe gaan we om met ouders in de school als de besmettingen weer minder worden. 
De PMR gaat hier met het team over in gesprek en komen hier later op terug. 
Ouders van de instroomgroep mogen wel straks in het begin mee naar binnen, omdat zij 
een eigen ingang hebben. Na een tijdje is het wel de bedoeling dat ook zij dezelfde ‘regels’ 
krijgen als andere ouders. 

9. Terugblik Sinterklaas en vooruitblik Kerstviering 

Fijn dat Sinterklaas gevierd kon worden! OC heeft hier heel hard voor gewerkt. 
Complimenten worden doorgegeven. 
Kerst gaat op een aangepaste wijze sowieso door dit jaar! 

10. Sluiting 
  

 


