
    

Notulen extra MR-overleg 5 november 2020      

Datum: 5 november 2020   
Tijd:       20.00 - 21.00 uur    
Loca:e:  via Zoom 
Notulen:  Christel 

Er is geen agenda voor deze extra vergadering. Deze vergadering is er, omdat het voorstel 
dat direc:e had gemaakt voor het invoeren van een con:nu-rooster veranderd is en de MR 
hierover met elkaar in gesprek wil.  

 
Uren bespreking. 

Direc:e legt uit dat er een ‘foutje’ is ingeslopen bij het berekenen van de uren over de 8 
jaren van onderwijs voor alle leerlingen. In de berekening die eerder was gemaakt, komen 
niet alle groepen aan de weQelijk gestelde uren. Vanuit direc:e is aangegeven dat als het 10-
uurtje op woensdag gezien wordt als les:jd, er juist over de weQelijk gestelde uren heen 
gegaan wordt. Het voorstel dat goedgekeurd is in de vorige vergadering, wordt aangepast 
met 1 regel, waarin staat dat het 10-uurtje op woensdag ook onder les:jd gaat vallen. Op de 
andere dagen was dit al zo. 

De berekening is opnieuw gemaakt, nu met de aanpassing van het 10-uurtje op woensdag. 
Een lid van de MR heeU samen met direc:e naar deze nieuwe berekening van de uren 
gekeken. Hierbij is de berekening volledig ge-fine-tuned. We kunnen vaststellen dat met 
deze berekening de school aan de verplichte aantal uren komt.  

Draagvlak bij het team 

De PMR heeU een mail naar team gestuurd met de vraag of de leden van het team willen 
reageren op de verandering van het voorstel. De PMR heeU gevraagd te reageren met 
opmerkingen of aanmerkingen of als ze nega:ef tegenover dit voorstel staan. Er zijn 9 



teamleden die een posi:eve reac:e hebben gestuurd. Er zijn geen nega:eve reac:es binnen 
gekomen. Er kan geconstateerd worden dat de teamleden er unaniem achter staan.  

Voorstel met wijziging 

We gaan niet opnieuw stemmen over het voorstel dat direc:e heeU ingebracht. We geven 
alleen akkoord over de aanpassingen in het voorstel. De wijziging in het voorstel wordt 
geaccepteerd. En het voorstel voor het con:nu-rooster (inclusief wijziging) is dus opnieuw 
aangenomen.  

Communica:e naar ouders:  

Komende maandag wordt er gecommuniceerd naar ouders. De brief die al klaar stond, 
wordt aangepast en verzonden. Deze aanpassing zal liggen in de onderbouwing van het 
voorstel voor het con:nu-rooster.   

Ontevreden ouders 

Als laatste wordt er vanuit direc:e medegedeeld dat zij tot een datum zijn gekomen met de 
ontevreden ouder die een brief had opgesteld. Zij zullen binnen enkele weken met elkaar 
om tafel gaan ziQen. De ouder neemt een andere ouder mee en ook iemand van de S:ch:ng 
zal aanschuiven.  


