
  

Notulen MR-overleg 22 april 2020   

  

Datum: 22 april 2020  
Tijd:       19:30-21.00 uur  
Locatie: Online via Teams  
Notulen: Ruben  
Afwezig: Pieter  
Gast: Hanneke van Keeken, ouder en innovatie-&organisatieadviseur   
  
1. Opening  

De vergadering wordt een week later gehouden dan gepland, dit omdat om een dag 
eerder het kabinet met nieuws zou komen omtrent het opengaan van de school. 
Bekend is geworden dat de scholen vanaf 11 mei open mogen.  
Niet iedereen lukte het om in teams te komen. Er werd geschakeld naar Zoom en zo 
konden we om 19.45 uur beginnen met de vergadering. Maurice en Wendy sluiten 
direct aan. Hanneke heeft haar hulp deze vergadering aangeboden. Wij kunnen haar 
kennis goed gebruiken deze vergadering en zijn dus op haar aanbod 
ingegaan. Vanwege het coronacrisis is de agenda aangepast naar de actualiteit.   
 

2. Corona actualiteit – heropenen van de school  
Maurice geeft aan dat we een landelijk protocol met richtlijnen hebben 
gekregen. Dit dient als handleiding voor inrichting van de school. De schooldirecteur 
bepaalt met team de uitvoering ervan.   
Kinderen hoeven geen afstand van elkaar te houden. Leraren onderling en leraren ten 
opzichte van kinderen wel 1,5 meter.  
Het plan is dat de helft van een groep de hele dag naar school gaat. De andere helft 
gaat de dag erna. Zo gaat een helft op maandag en donderdag en de andere helft op 
dinsdag en vrijdag. Op woensdag wisselen de helften elkaar af.   
Donderdag wordt de technische uitvoering bepaalt. Maurice en Wendy spreken dan 
de 3 bouwen.  
  

Maurice heeft een peiling uitgezet onder het team hoe alle teamleden er voorstaan 
m.b.t het virus voor zichzelf, gezinsleden en of ze kunnen werken i.v.m. de opvang 
van kinderen.  

  
De MR bepaalt mee over de schooltijden. Zij moeten mee instemmen met de nieuwe 
schooltijden.   
Er wordt besproken wat de beste schooltijden zijn, waarbij elke leerling 50% van de 
normale schooltijden maakt. Dit komt overeen met ongeveer 12 uur per leerling per   
week. De 2 opties zijn:  



 2 halve groepen van ieder 2,5 of 3 uur per dag, met een continurooster. De 
woensdag kan meegenomen worden om de ene week de ene helft, de andere week 
de andere helft. Alle leerlingen zijn zo 4 of 5 dagen per week op school.   
 2 halve groepen zijn 2 hele dagen op school volgens continurooster. Op 
woensdag wisselen ze elkaar af. Leerlingen gaan dan op maandag- donderdag of 
dinsdag-vrijdag naar school.  

Er wordt bij de ouders van de MR gevraagd wat hun voorkeur heeft. De ouders zijn 
verdeeld wat voor hen de voorkeur heeft.   
Maurice heeft contact met de Walvis om te zorgen dat niet iedereen dezelfde 
schooltijden heeft. Morgen heeft hij  ook contact met Vlietkinderen en Partou.  
Er is nog geen duidelijkheid over de datum van openen van de school. DHS geeft de 
scholen 1 week tijd om veranderingen door te voeren. Dit zou betekenen dat we op 18 
mei open gaan. Het team neigt ernaar om minder dan een week voorbereiding nodig 
te hebben.   
Maurice wil donderdag een raamwerk geven naar ouders wat de bedoeling 
is. Hij maakt dit raamwerk morgen met het team en legt dit voor aan de MR. Als de 
MR hun goedkeuring hierover geeft, zal dit naar de ouders gestuurd worden.  
 

3.  IB taken  
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  
  

4. Schoolplan  
Maurice heeft het concept van het schoolplan 2019-2023 voor de vergadering naar 
iedereen gemaild. Hij vraagt de aanpassingen van het schoolplan naar hem te 
mailen. De volgende vergadering komen we hier dan op terug.  
  

5. Traktatiebeleid  
We hebben al erg lang over het open gaan van de school gepraat. Hierdoor wordt dit 

punt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

  

6. Goedkeuring notulen    
De notulen wordt door de MR goedgekeurd.  
  

7. Actielijst  
Er zijn geen nieuwe actiepunten. 
 

8. Jaarverslag MR   
Geen punten voor het jaarverslag.  
  

9. W.v.t.t.k. en rondvraag  
Ruben vraagt wat te doen met nieuwe leerlingen. Maurice bespreekt dit morgen 
tijdens het overleg met de onderbouw leraren.  
Maurice geeft aan dat de studiedagen en de kleutervrije vrijdagen die nog gepland 
staan niet doorgaan. Alleen de laatste studiedag dit schooljaar, zal wel doorgaan. Er 
wordt dan besproken hoe het nieuwe schooljaar eruit gaat zien.   
  

 



 


