
 

Notulen MR-overleg 12 mei 2020  
 

Datum: 12 mei 2020 

Tijd:       19:30-21.00 uur 

Locatie: Online via Zoom 

Notulen: Tom 

Aanwezig: alle MR leden zijn aanwezig.  
 

1. Opening. 
De vergadering wordt geopend. Er worden geen agendapunten toegevoegd. 

2. Ingekomen stukken/ reflectie op opening van de school. 

De ingekomen stukken worden besproken. De MR geeft onderling zijn mening 
over de ingekomen stukken van ouders. Er zijn in totaal 7 brieven binnengekomen. 
Er zijn brieven binnengekomen die over de specifieke Corona-aanpak van de 
school gaan. Met name de communicatie vanuit de school, of er 50% van de 
lestijden daadwerkelijk nu les aangeboden wordt en het starten op 13 mei (in 
plaats van 11 mei) zijn daarin hoofdpunten. Daarnaast zijn brieven 
binnengekomen over bevoegdheden van docenten op school. Voor de MR is niet 
altijd transparant welke leraren nog geen bevoegdheid hebben en op welke 
termijn zij dat wel zullen hebben, mede in het licht van het schoolplan waarin 
beloofd wordt dat in 2 jaar niet bevoegde leraren wel een bevoegdheid behalen.  

We gaan aan Maurice verzoeken om samen met de MR antwoord te geven aan de 
ouders die een vraag hebben gesteld. Maurice krijgt geen directe inzage in de 
brieven van ouders, maar zal door de MR gevraagd worden op een samenvatting 
van vragen te reageren. De MR zal de ouders het directe antwoord sturen. 

De Directie sluit aan bij het overleg vanaf punt 3. 

3. Corona tot nu toe: evaluatie. 

Maurice geeft aan dat de school weer klaar is om open te gaan. De leraren hebben 
zin om weer aan de slag te gaan. Velen kijken er naar uit, enkelen kijken met 
scepsis naar de komende weken. Een aantal leraren kunnen de komende periode 
niet op school aan de slag, vanwege gezondheidsredenen van henzelf of van de 



directe omgeving. Enkele klassen kunnen daarvoor nu nog niet direct aan de slag. 
Dit is deels op te vangen met vervanging, maar het is nog niet duidelijk of dit voor 
de hele periode te organiseren is. Mogelijk zullen er dus de komende periode op 
enkele dagen klassen geen onderwijs krijgen. 

De uitvraag die de MR heeft gedaan aan ouders wordt besproken. De Directie van 
Waterland heeft een samenvatting van de brieven ontvangen van de MR. Er zijn 
complimenten gegeven in de brieven van ouders. Ook zijn er kritische vragen 
gesteld over Corona-gerelateerde onderwerpen rondom de startdatum en de 
lestijden. Afgesproken wordt dat Pieter namens de MR een antwoord voorbereid 
en deze door de overige leden worden nagekeken. Vervolgens wordt namens de 
MR een antwoord aan ouders verzonden.  

Daarnaast zijn vragen gesteld over de formatie, bevoegde leraren voor de klas, 
verloop binnen het team en de zorgen daaromtrent voor dit en komend 
schooljaar. Er zijn inderdaad binnen de school onbevoegde leraren, maar allen 
zullen naar verwachting in september met de PABO gaan starten. Voor de langere 
termijn wordt het aantal onbevoegde leraren dus kleiner. De MR zal ook deze 
ouders van antwoord voorzien, met name dat hun zorgen besproken zijn met de 
Directie en dat het de aandacht van de MR heeft. 
 

4. Corona actualiteit: hoe gaan we verder. 
De school is klaar voor het opengaan van school. De verwachting is nog steeds 
dat over een week of 3 de scholen weer helemaal opengaan. De aanpak voor het 
open gaan die nu ingezet wordt, zal daarom in de komende weken niet 
substantieel aangepast worden. Mocht de school weer helemaal open gaan in 
juni, dan komen vragen over schooltijden, TSO en pauzetijden naar boven. Zeker 
als de afstandsregels en de hygiëneprotocollen gehandhaafd blijven wordt het 
een puzzel.   

Maurice geeft aan dat er op dit moment 19 kinderen niet naar school zullen 
komen. De school gaat proberen erachter te komen waarom deze kinderen niet 
zullen komen. Thuisonderwijs op afstand zullen zij niet krijgen, zoals dat voor de 
heropening het geval was. Wel kunnen zij thuis met de weekplanning aan de slag 
en vragen stellen via Teams in het dagelijkse vragenuur.  

5. Schoolplan. 
Er is onvoldoende tijd in de vergadering beschikbaar om dit punt te bespreken. 
Afgesproken wordt dat de MR deze week een schriftelijke reactie aan de Directie 
oplevert. 

 

 

 



6. Formatie komend schooljaar. 

Maurice neemt de voorlopige formatie voor komend schooljaar door. De formatie 
laat naar verwachting voor komend schooljaar ruimte voor 2fte extra.  
Alle combinatieklassen schuiven in zijn geheel door, dus combinatieklas 4/5 wordt 
komend jaar 5/6.  De komende weken moet duidelijker worden hoeveel extra fte 
aangenomen kunnen worden en of er leraren zijn die meer of minder willen 
werken of gaan vertrekken. Ook wordt dan bekeken welke leraren voor welke klas 
komen te staan en precies waar de extra formatie aan wordt “besteed”. Precies 
wanneer de formatie definitief kan worden gemaakt is nog niet te zeggen door de 
Directie. 

7. Traktatiebeleid. 

Dit punt wordt doorgeschoven naar de eerste MR-vergadering van het nieuwe 
schooljaar. 

De Directie verlaat vanaf punt 8 de vergadering. 

8. Goedkeuring notulen. 

De notulen worden besproken en zonder aanpassingen goedgekeurd. 

9. Actielijst 
De actiepunten die nog staan zijn: 

 

 

10. Rondvraag 

Ruben geeft aan dat hij de nieuwe MR samenstelling op de website heeft 
aangepast. De notulen van de MR vergaderingen staan er ook op. 

Jasper wordt gevraagd om een stukje voor het Waterlandjournaal te schrijven. 

 

 


