
Notuelen MR-vergadering 24 november 2020 

Waar: Via Teams 

1. Opening voorzitter 

2. Vaststelling agenda 

Agenda is goedgekeurd 

3. Notulen vergadering 15 september 2020 

De notulen zijn goedgekeurd. Als er 1 stukje bij het stuk Sinterklaas wordt uitgehaald, dan 
kan de notulen naar de directie voor de website.  

4. Verhuizing van Braillestraat/Serooskerkestraat naar Rosariumpark 

Verhuizing naar Rosariumpark is zeker niet tegen gevallen en goed verlopen. 
Verhuisbedrijf Mulder en de leerkrachten hebben hard gewerkt op de 2 studiedagen en in 
de vakantie. 
De open dag was een groot succes. In totaal 150 gezinnen langs geweest. Deze gezinnen 
hebben een rondleiding en een kleine toelichting gehad. 
Het protocol om naar binnen te gaan op RP wordt gewijzigd, nadat het kunstgras op het 
plein is gelegd. Ook komen er bordjes met ‘hou afstand’ en ‘let op het fietspad’. Met het 
nieuwe protocol moet het naar binnen gaan soepeler verlopen, het contact met de 
leerkracht bij het naar huis gaan moet beter zijn en het moet een veiligere situatie 
opleveren.  
De onveilige situaties zijn besproken met een meneer/vader die bij de gemeente werkt en 
er is meteen actie ondernomen. Voetpad is groter en uitrit kleiner. In principe voldoet het 
nu aan alle eisen en zou het veilig moeten zijn. ‘Klaar over’ nog een optie? 
Op de Serooskerkestraat is een interne verhuizing geweest en ook dit is goed verlopen. 
Braillestraat is opgeleverd aan de gemeente. 
Het schoolplein Serooskerkestraat wordt aangepakt. 

5. Opvang tijdens de pauze 

Er zijn veel conflicten tijdens de overblijf. Kinderen hebben een bepaalde houding naar 
volwassenen toe. Respectloos. Argument voor continurooster was minder onrust, maar 
dat is er nu niet. Afgelopen periode was een heftige periode, maar we zijn nu nieuwe 
dingen aan het opzetten, zoals bijvoorbeeld activiteiten voor binnen. 2 Kinderen uit elke 
groep hebben ideeën mogen aandragen. Ook zijn er nog maar 2 groepen per keer buiten. 
Dit geeft ook meer rust. 
Wij als school herkennen en erkennen de problemen en handelen als het nodig is. Wat zou 
er nog meer anders kunnen/moeten? Leerkracht mee naar buiten? Liever niet! 
Is er geen geld voor een professionele iemand? Kees heeft Marianne (Rots en water) 
gevraagd of zij iets voor ons kan betekenen in de pauze. Zij denkt er over na. 
Sommige kinderen willen ook geen activiteit, maar gewoon ‘chillen’. Een ‘PlayStation’ als 
binnen activiteit is daar misschien een uitkomst voor. Het blijft wikken en wegen. 
Op RP bevalt de voetbalkooi goed! Zandbak laat nog even op zich wachten. Zodra het 
kunstgras er is, wordt ook de zandbak geplaatst. 

6. Werkdruk bij de onderbouw 

+/- 6 collega’s ervaren in de onderbouw werkdruk. Ze ervaren te weinig tijd en het nieuwe 
gebouw zorgt ervoor dat het in de organisatie ook nog zoeken is. De nieuwe clusters in de 
onderbouw zijn ook erg wennen en de kleine overlegmomenten zijn hierdoor weggevallen. 
Directie heeft dit een beetje onderschat. Dit lost zich niet vanzelf op, dus er is afgesproken 
om maandelijks bij elkaar te komen. Directie schuift dan ook aan.  



Tweede ronde van de klassenbezoeken gaan wel door, want het is juist nu belangrijk om 
een op een met elkaar de dingen te bespreken en eventueel te helpen waar nodig of 
samen naar een oplossing te zoeken. 

7. Eventuele nieuwe Corona-maatregelen en consequenties. 

Sinterklaas wordt niet buiten, maar binnen onthaald. Zonder ouders. Er wordt wel gefilmd, 
zodat ouders het thuis via een livestream kunnen volgen. Kinderen die echt niet in beeld 
mogen, die gaan op een aparte ‘tribune’ zitten.  
Met Kerst gaan we niet naar de kerk. We hebben een ‘viering’ op school en alle kinderen 
nemen ’s avonds hun eigen eten mee (koud) en de school zorgt voor een ijsje en 1 of 2 
warme hapjes per groep. 
De kinderen op RP komen ‘s avonds allemaal via de hoofdingang binnen, om het 
bijvoorbeeld met een rode loper extra feestelijk te maken.  
Voorverpakte traktaties zijn weer toegestaan. 
Corona/ziekte onder de leerkrachten valt mee. Zelfs met de werkdruk die wordt ervaren. 
Door de voorrangsregeling zijn leerkrachten bij een negatieve test ook snel weer op 
school. In totaal 6 dagen groepen naar huis gestuurd. 
Op beide locaties houdt iedereen zich goed aan de regels. 
Er wordt goed geventileerd. 
CO2 meters op RP werken goed. Door het ventileren gebeurd het bijna nooit dat ze op 
rood springen. 

8. Management rapportage MaRAp 

Kwaliteitszorg: onderzoek: data anders analyseren. Bestuur van Agora komt in de school. 
Referentieniveaus waren het aandachtspunt. We zitten met deze niveaus boven de 
ondergrens, maar onder het landelijk niveau. Daar zit dus nog werk in.  
In maart krijgen we van Kees hier nog een terugkoppeling van. We hebben dan de 
recentste scores van de Cito’s. 

9. Bespreken schooldoelen 2020/2021 

De jaardoelen zijn vormgegeven in pictogrammen en zijn op beide locaties te vinden. 

10. Reply-functie Parro 

50% van de leerkrachten stond hier positief tegenover en 50% negatief. Sommige 
leerkrachten zouden het gaan ervaren als werkdruk. Het blijft daarom zoals het nu is. 
Afspraak is en blijft: communiceren via de info mail of telefonisch. 
De belronde van afgelopen weken is positief ervaren door ouders. Zou dit niet elk jaar 
rond deze periode kunnen? 
Veel klassen sturen nu wel vaker een update/foto’s via Parro, zodat ouders toch meer 
betrokken worden, bij alles wat er gebeurd op school. Een filmpje zou eventueel een 
volgende stap kunnen zijn. 

11. Bespreking jaarplan 2020/2021 

Komt terug op de vergadering in januari. 

12. Advies tekst huishoudelijk regelement vaststellen 

Het verloop zetten we 1x per jaar in het jaarverslag. 

13. Ontruimen 

Op RP is er een ontruimingsplan per ruimte.  Daar komt binnenkort ook een 
aangekondigde ontruiming. Deze zal om 8.30 uur plaatsvinden, zodat de kinderen hun jas 
aan kunnen houden. De eerste keer gaat het er echt om, wat moeten we doen en waar 
moeten we heen. Alles is nieuw. Er zijn gekleurde knikkerpot tegels per groep op de 
verzamelplek en de boven schoolse arbo coördinator komt de eerste keer meekijken. 



In januari is er een aangekondigde ontruiming op de Serooskerkestraat. 

14. Wat verder ter tafel komt 

Yvonne en Kees leveren een compleet stuk van de MR aan voor de website. 
Marije en Floor kijken samen naar de jaaragenda. Dit wordt een levend document. 
Elkaar scherp houden op grammaticale fouten in mails en dergelijke! 

15. Sluiting 
  

 


