
MR- vergadering De Oceaan via Teams 
1 juni 2021  
19.00 – 21.00 uur 

Aanwezig: Mariska Cruq, Sandra Wouters, Cindy Swart, Jelle Agema (notulen), Charita Dundas, Cilia 
Matthijsen. 
 
Aanwezig vanaf 19.30u: Ronald Numan 

Afwezig: -  

Voorbespreking 

1. Mededelingen 
Dit is de laatste vergadering van Cilia. Voor 6 juli hebben we pizza-avond gepland om het jaar af te 
sluiten. Vorig jaar ging deze niet door. Cilia, bedankt voor je inzet en bijdrage! 
 
2. Vaststellen agenda en notulen + actiepunten MR vergadering 8 april 2021  

 
De MR-leden gaan akkoord met de agenda en de notulen van 8 april jl.  
Actiepunten: 
Jaarverslag is geplaatst. 
Er is een jaarplanning . Ronald heeft deze voorzien van data. 
 
 
3. Notulen en agenda GMR  
Sandra zal de notulen van de GMR nog delen. Er zijn geen opmerkingen. Het ging met name over het 
NPO (Nationaal Plan Onderwijs).  
 

 
4. Continurooster/ vijf gelijke dagenmodel status peiling docenten  
Docenten hebben nog geen input ontvangen van Ronald. In de nieuwsbrief is aangegeven hoe het 
personeel over het vijf gelijke dagenmodel denkt bij Het Koraal. De meeste ouders, en het personeel 
aldaar, zijn vóór het vijf gelijke dagenmodel. 
 
5. Werkdrukgelden 
Er zijn vragen naar het personeel gestuurd. Deze zijn teruggekoppeld met Ronald en de MR. Daarvan 
is een pdf-bestand gemaakt dat is in te zien door de MR, met alle antwoorden van de leerkrachten. 
Het personeel wil graag extra gym, en meer IB. 
 
Met Ronald (en Cilia) 
 
6. Bespreken actualiteit (corona en onderwijs) 

Actualiteiten rond Corona en onderwijs worden besproken. Officieel moet de MR instemming geven 
inzake maatregelen/beleid. Testen zijn er op vrijwillige basis, en dat is prima zo. 
Er is aangeboden om dure mondkapjes aan te bieden. Circa zeven mensen hebben daarvan 
gebruikgemaakt. De dozen met sneltesten zijn binnen. Aangezien niemand deze kwam ophalen, is 
Ronald ze maar uit gaan delen. Er staan nog de nodige klaar voor gebruik. 
Ronald heeft ze uitgeprobeerd. Het werkt eenvoudig en snel, maar velen vinden het niet nodig. Een 
leerkracht wilde het in elk geval niet gebruiken. Marijke is ook weer begonnen. 



Alle maatregelen zijn nog van kracht. Alleen de lunchtijden zijn versoepeld. Gym is nog niet zoals 
normaal. Tot het eind van het jaar wordt er nog buiten gegymd. De gymleerkrachten komen anders 
teveel verschillende leerlingen tegen, waarmee het risico voor hen te groot is. 
In de gangen worden geen mondkapjes gebruikt, hoewel dat volgens het protocol wel zou moeten. 
Regelmatig worden kinderen toch naar school gestuurd als ze ziek zijn, of alleen het kind of de 
ouders zijn ziek, en andere gezinsleden gaan wel naar school. 
 
Er zijn geen overige opmerkingen over werkdrukgelden. 
 
Ronald heeft een lijst aangedragen met aandachtspunten voor de MR, om deze een prominentere rol 
te geven. 
Charita vraagt waarom tekst in rood wordt aangegeven? Ronald antwoordt dat dat de prioriteiten 
zijn. 
In de takenlijst staan de volgende punten: 
 
2021 MR bespreekzaken/aandachtspunten, lopende het schooljaar   

1. Organisatie 

-Visie, ondernemend leren en talentmanagement/talentendagen 
-Bildung 
-Flexibel organiseren:    Unitwerken 
-Leergemeenschap de Oceaan 
-Ouderparticipatie 
-Continurooster / schooltijden 
-Veiligheid algemeen breed 
-Opzet ouderavonden / informatieavonden / thema-avonden / et cetera 
-Opzet klankbordgroep / Ouderpanel 
-Opzet de Gezonde school / de Ecosfeer / Vergroening schoolplein / Tiny forrest et cetera 
-Werving fondsen (schoolbibliotheek, schoolplein, et cetera)  

2. Personeel 

-Personeelsbeleidsplannen Agora 
-Taakfunctie / Taakbeleid            
-Oceaan: personele formatie / Inzet ondersteuning             
-Aanwezigheidstijden / Werktijden             
-Corona-maatregelen veiligheid             
-Werkdrukverlagingsplan             
-Gezondheid / Gezonde school             
-Synergie, Teambuilding   

3. Communicatie e.d. 

-Ondersteunend bij calamiteiten             
-Communicatieverbetering naar ouders             
-Ouderbetrokkenheid            
-Positieve binding schoolgremia  

4.     Financieel 



-Oceaan: begroting             
-Subsidies          

5.    Diversen 

-huisvesting (lokaalaanbouw bij schoolgroei)             
-bepaling vrijwillige ouderbijdrage 
-Verkeersveiligheid 
-Kinderraad      

De Kinderraad zit ook in onze methode De Vreedzame School om burgerschap te vergroten. 

De CMK3 subsidie is binnengehaald, om cultuur bij leerlingen onder de aandacht te brengen. 
 
Mariska: De planning en begroting dienen besproken te worden, met daarbij de vrijwillige 
ouderbijdrage. Ronald: Die hoeft nu niet te worden verhoogd. Er is wel enige discussie in de Ouder 
Activiteiten Commissie. Gelden gingen eerder naar de OC. Dat zal nu op directieniveau binnenkomen, 
en dan verdeeld worden. Er blijft geld over van het kamp van groep 7. Ze gaan wel een dag uit nu, 
afgesloten met snacks. 
De begroting is nu goedgekeurd, na drie keer afgekeurd te zijn geweest. Ook het passend 
onderwijsdeel. Aangegeven diende te worden welke categorieën precies werden aangepakt. 
Ondersteuning in de klas is ook goedgekeurd, en mag een stukje doorlopen tot in het nieuwe 
kalenderjaar. 
Charita: Wat klassenkampen betreft: het is niet goed duidelijk gemaakt of het al dan niet doorgaat. 
Het is wel via Parro doorgegeven, maar niet erg duidelijk. Het leek of er een alternatief georganiseerd 
zou worden door de leerlingen. 
Ronald: er is fiat gegeven voor het kamp, en excursies. Dat had dan wel op korte termijn geregeld 
moeten worden. Dat is inderdaad laat, en wellicht niet helder gecommuniceerd. 
Er wordt een alternatief kamp georganiseerd, iets ingekort. 
 

7. Formatie 
De PMR dient hiervoor instemming te geven. Schema versie 13 is gedeeld door Ronald in deze 
vergadering. Er is een vacature. De formatie is grotendeels rond. Christiaan Smit, die op donderdag 
ICT doet, gaat naar elders. Ronald neemt deels de taken op zich. Christiaan is nog wel oproepbaar. 
Mariska vraagt of het wel wenselijk is dat Ronald dat op zich neemt. Ronald: er zijn vaak taken die 
tijdelijk openliggen, die Ronald dan invult. 
Vanuit het bestuur van Agora worden veel eisen gesteld, waaraan dan door het personeel voldaan 
dient te worden, terwijl er gelden voor beschikbaar zouden moeten zijn. Er wordt dan gezegd dat de 
gelden niet beschikbaar zijn daarvoor, omdat ze lastig formeel te verantwoorden zijn. Dit is wel 
aangekaart bij het bestuur en de raad van toezicht, mede met andere directeuren van scholen 
binnen Agora. 
 
 

8. Rondvraag 
Actiepunt > MR nodigt Jeanette de Ree uit als aandachtsfunctionaris meldcode, om toelichting te 

geven op het punt van de vertrouwenspersoon.  
 
 
Actiepunt > Cilia stuurt de informatiebrief van de MR van een andere school als voorbeeld door naar 
de MR. 


