
MR – vergadering De Oceaan (op locatie) 

20 januari 2022  
19:00 – 20:30 uur (via Teams) 

 
Aanwezig: Cindy Swart, Bianca Meiland, Jelle Agema (notulen), Charita Dundas, Mariska van den Bos, 

Ronald (na 20:15u) 

Afwezig: Sandra Wouters 

 

 

1.  Mededelingen 
 

Notulen van 6 oktober 2020 staan niet op de site, en die van 11 oktober 2021 ook nog niet (Jelle) 

 

2.  Vaststellen agenda en notulen + actiepunten MR vergadering 16 november 2021  
De notulen van 6 september 2021 worden goedgekeurd. Deze zullen online gezet worden (Mariska). 

Er zou nog iets nagevraagd worden over de wisseling van de MR, daar was een schema voor, dat 

Cindy zou navragen bij Ronald. 

 
3. Notulen en agenda GMR (Sandra) 

Sandra is afwezig, komt volgende keer. 

 
4. Concept jaarverslag 2020-2021 

Wordt goedgekeurd door de MR. 

 
5. Bespreken wel/geen verkiezingen i.v.m. verlopen zittingstermijn 

We gaan bespreken wat we daarmee doen. Mariska is vanaf 1 mei verhuisd, en zal daarop niet langer 

deel uitmaken van de MR. Charita zal zich niet verkiesbaar stellen. Jelle wel. Het streven is dus 

(minimaal) twee nieuwe MR-leden te zoeken die op de kieslijst willen komen, zodat er uiteindelijk 

weer drie personen in de oudergeleding zitten. 

Actiepunt: een bericht opstellen dat we in een nieuwsflits kunnen plaatsen. Er is een 

standaardprocedure voor; dit wordt opgezocht in het archief. Vanuit de vorige verkiezingen ligt er 

een tekst. Yvonne wordt gevraagd deze op te zoeken. 

Voor de stemming stond er twee jaar geleden een stembus in de hal van de school. We zouden ook 

voor de anonimiteit bij het stemmen een briefje aan de kinderen mee kunnen laten geven, wanneer 

de ouders niet de school in kunnen. 

 
20:30 – 20:15u (iets later) met Ronald 

6. De huidige coronasituatie op school 

Er zijn nog geen hele klassen die naar huis gestuurd worden. Wel individuele leerlingen die in contact 

zijn geweest met iemand die Corona had. 



Ronald: de situatie op De Oceaan is stabiel, zeker vergeleken met andere Agora-scholen. Nu vijf 

besmette leerlingen (twee in groep 4). 

 

7. RI&E (ter voorbereiding stuurt Ronald stukken) 

Hier waren nog geen stukken voor; dit gaat naar de volgende vergadering. 

 

8.  5-gelijkedagenmodel (continurooster) 

Cindy: er blijven sowieso al veel kinderen op school over, zeker in de lagere groepen. We kunnen pas 

een goed onderzoek hiernaar laten opstarten wanneer het continurooster daadwerkelijk aan de orde 

komt. Ons advies zou zijn een enquête door een onderzoeksbureau te laten opstellen. Mariska: of we 

kijken of we draagvlak willen creëren, of willen we alleen weten wat mensen ervan vinden? Charita: 

ook als het besluit min of meer vaststaat, kan er middels een enquête toch een invulling bepaald 

worden. 

Er zal naar verwachting een 20% personeelstekort gaan ontstaan. Er wordt besproken hoe de 

kwaliteit dan toch gewaarborgd kan worden. Op alle Agora-scholen komt een gelijk aantal lesuren, is 

de bedoeling. Nu is circa 40% niet-lesgebonden werktijd, en 10% werktijd voor professionalisering. 

Men wil naar meer tijd voor de les zelf. Veel ouders vragen ook: komt er een continurooster, of: 

waarom is dat er niet? Er zijn enkele ouders weggegaan omdat er geen continurooster is. 

Personeelsgeleding en oudergeleding worden ingeschakeld om het continurooster uit te voeren. 

Volgens Ronald is er veel draagvlak voor een continurooster, wat meer tijd aan de leerkracht geeft na 

de les. De aandachtsspanne van de kinderen kan beter zijn, omdat de dag korter is, en het wordt 

door de leerkrachten als ontspannener ervaren.  

Voor voltijdspersoneel kan het momenteel als oneerlijk worden ervaren t.o.v. deeltijdwerkers, door 

de verschillende hoeveelheid uren op een dag (woensdag en vrijdag). Ronald vindt het voor de  

kinderen belangrijk, en hij vindt dat het personeel goed gehoord moet worden. 

I.v.m. de MR-verkiezingen is er de komende tijd weinig gelegenheid om de enquête op te stellen voor 

de MR. Mariska: is er een budget voor? Ronald: daar kunnen we naar kijken. 

Eerst draagvlak bij de leerkrachten peilen. 

Jelle: zou Ronald kunnen laten zien hoe een continurooster kan leiden tot minder werkdruk/een 

effectievere inzet van personeel? 

 

9. Korte tussenevaluatie besteding werkdrukgelden 

Voor dit jaar is 3,66% van het schoolbudget voor de werkdrukgelden bestemd. € 68.000 is 

binnengekomen, wat opgebruikt is. De kosten van een vakleerkracht en OOP 

(onderwijsondersteunend personeel) zijn hoog. Binnenkort zal er drie dagen ondersteuning  zijn voor 

de bovenbouw, twee dagen voor de onderbouw, en voor de middenbouw wordt nog gezocht naar 

ondersteuning. In totaal wordt er einde schooljaar € 76.500 uitgegeven aan de wensen van de 

leerkrachten. De werkdrukverlichting wordt ook wel zo door de leerkrachten ervaren, is de indruk. 

Door Corona was een plan voor een gemengde groep leerlingen niet mogelijk, maar nu het loopt is er 

wel meer stabiliteit. De vakleerkracht gym zorgt ervoor dat de hoeveelheid gym uitgebreid kan 



worden. De leerkracht van de afzonderlijke klassen hoeft dan ook niet steeds bij de gymles aanwezig 

te zijn, wat voor verlichting kan zorgen. 

 

10. NPO-gelden 

Deze heeft de school binnengekregen (bijna drie ton), o.a. voor een vakleerkracht gym. Er wordt 

gezocht naar kwalitatief goed personeel. Kitty Groeneveld loopt nu één dag rond, en zal nog een dag 

extra ingezet worden vanaf 1 februari door de “Handen in de Klas”-subsidie. 

Voor de groepen 6-8 is een eigen laptop gekocht (120 stuks). 

Groepen 4 en 5 krijgen een eigen gitaar, voor muziekles. 

 

11. Kort: vakantierooster en tevredenheidsonderzoek 

Charita: Het rapport dat we hebben ontvangen is een concept. Het definitieve rapport kunnen we 

jan/feb op de agenda zetten en het daaropvolgend bespreken. Nu vragen wanneer we het kunnen 

verwachten. 

Volgende vergadering ook even stilstaan bij de werkdrukgelden en NPO-gelden, met een overzicht. 

Ronald heeft een enquête laten afnemen uit de Arbo-meester, die hij in de volgende vergadering wil 

laten zien. 

 

12. Nabespreking en rondvraag (laatste kwartier) 

De functie van de OOP’er is niet zozeer als vervanger bij ziekte, maar meer als werkverlichter. 

NPO-gelden mogen niet gebruikt worden voor invallers. 

 

De volgende vergadering is op dinsdag 15 februari. 


