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MR- vergadering De Oceaan 
6 oktober 2020  
19:30 – 21:00 uur 
 
Aanwezig: Jelle Agema (notulen), Mariska Crucq, Charita Dundas, Cilia Matthijssen, Cindy Swart, 
Sandra Wouters 

Afwezig: Ronald Numan 

Mededelingen 
-  

 

1. Vaststellen agenda en notulen 

De notulen tot nog toe zijn alle doorgestuurd aan de administratie (Yvonne) voor plaatsing op de   

website. 

Agenda: 

- Aandachtspunten bij coronabesmetting op school 

- Notulen en agenda GMR 

- Jaarplanning 

- Lesplan 

- Informatie en discussie over jaarverslag BG (Bevoegd Gezag) (doorschuiven naar volgende 

vergadering) 

- Nabespreking 

- Rondvraag 

  

2. Aandachtspunten bij coronabesmetting op school 

Er was bij ouders onduidelijkheid over de mededeling die gedaan door Ronald n.a.v. de 

constatering van een Coronabesmetting bij een van de docenten, naar aanleiding waarvan de 

OMR aan de PMR gevraagd heeft om meer informatie, die Ronald wellicht zou kunnen geven. 

Hierop was bij Ronald het misverstand ontstaan dat de OMR over zijn functioneren met de 

leerkrachten communiceert. Na telefonisch overleg door Mariska is dit uit de lucht. 

Wat we als MR willen is op professionele en open wijze ondersteuning bieden aan de school. 

  

3. Notulen en agenda GMR 

Er is een bonussysteem voor directeuren dat oneerlijk kan uitpakken. Sandra was uitgenodigd 

voor een gesprek tussen 12 en half twee op een donderdag. Iemand anders heeft de honneurs 

waargenomen. Het verslag volgt nog. Pas dan kunnen we er meer over zeggen. 

Voor dit jaar heeft Sandra zitting in de GMR. Er was veel in te lezen voor de vergadering. 

 

4. Jaarplanning 

Actiepunt > Afgesproken was voor 21 oktober te reageren op de jaarplanning door iedereen. Dit 

wordt iets later. Eerst gaan we het zelf doen, dan bespreken we het met Ronald. 

Mariska en Jelle bespreken eerst onderling nog even (via de app even een afspraak maken). 

Soms wellicht handig dat Mariska voorbespreekt met Ronald, om tijdens de vergadering 

effectiever te zijn. 

Actiepunt > Mariska biedt aan om een jaarverslag MR te maken. 
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5. Lesplan 

Als een leerling ziek is gebeurt het volgende: na twee weken krijgen ze huiswerk en gaan de 

boeken mee naar huis. Er is geen online les zoals tijdens de Corona in april. Er is nog niets 

besproken over wanneer een eventuele lockdown voor de basisscholen gaat komen. Als MR 

willen we wel graag dat daar enige aandacht voor is. 

 

Ronald gaat tijdelijk drie dagen in de week werken i.p.v. vier dagen, mogelijk het gehele 

schooljaar. Dit is in overleg gegaan met het bestuur. Op maandag en vrijdag werkt hij volgens 

een ziekterooster. Lonneke is tijdens Ronalds afwezigheid het aanspreekpunt. In noodgevallen is 

hij wel bereikbaar. Voor de school is het wel lastig, want de school heeft recht op vier dagen. 

Deze drie dagen staan niet in het formatieplan. Ronald wil er zelf ook graag iets over zeggen. We 

willen zowel voor de school, maar zeker ook voor hem graag dat er op een goede manier 

invulling wordt gegeven aan de uren die vrijkomen. 

 

 

6. Informatie + discussie over jaarverslag BG                                                           

Actiepunt > Doorschuiven naar volgende vergadering.  

  

7. Nabespreking 

 

Actiepunt > Er wordt een groepsapp aangemaakt door Mariska, zodat we makkelijker/sneller 

contact kunnen hebben over verplaatsen van vergadering en inplannen nieuwe vergadering. 

 

Actiepunt > Voor de volgende vergadering op de agenda ‘Meer urgentie aan taalonderwijs’.   

 

Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

Volgende vergadering is 17 november. Dan notuleert Charita. 

 

Vergaderrooster MR De Oceaan 2020 – 2021 

Vergadertijden: 19.30u – 21.00u 

1. Dinsdag 6 oktober 2020 

2. Dinsdag 17 november 2020 

3. Dinsdag 5 januari 2021 

4. Dinsdag 16 februari 2021 

5. Dinsdag 30 maart 2021 

6. Dinsdag 13 april 2021 

7. Dinsdag 1 juni 2021 

8. Dinsdag 29 juni 2021 of 6 juli Pizzasessie ter afsluiting van het schooljaar 


