
 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen extra vergadering Medezeggenschapsraad 

Datum: Dinsdag 28 april 2020 

 

1. Opening 
De voorzitter opent de extra vergadering vanwege het vaststellen van de kwaliteitskaart 
heropening – fase 1 en heet iedereen ‘digitaal’ welkom, want iedereen belt in vanuit thuis 
vanwege de corona maatregelen. 
 

2. Vaststelling kwaliteitskaart heropening – fase 1 
De kwaliteitskaart wordt vastgesteld, maar de MR adviseert de volgende toevoegingen: 

• De inloop in de ochtend als de uitloop in de middag in 2 delen van 8.15-8.30 uur en 
van 8.30-8.45 uur, zodat er minder ouders tegelijk rondom school zijn. 

• Er moet minimaal 1 BHV-er per cohort aanwezig zijn. 

• Er mogen geen ouders aanwezig zijn in de school voor hulp bij allerlei soorten 
activiteiten of het werken met kinderen. 

• De eindtijd van vrijdag voor groep 8 vermelden. 

• Toevoegen hoe de TSO geregeld is. De PMR geeft aan dat de leerkrachten dit zelf 
gaan doen. 

 
De MR heeft de volgende vragen n.a.v. de kwaliteitskaart 

• Hoe wordt de noodopvang gefinancierd als deze gedaan wordt door de pedagogisch 
medewerkers van het Speelkasteel of door overblijfkrachten. Verder weet de MR 
niet of alle overblijfkrachten geschikt zijn om kinderen van diverse leeftijden op te 
vangen voor langere tijd, dus daar gaat de voorkeur van de MR niet naar uit. 

• Is er afstemming met de VSO en de BSO over de gewijzigde schooltijden. 

• De MR is benieuwd naar de indeling van de klas en de looproutes in de klas en in de 
school, omdat leerkrachten zoveel als mogelijk 1,50 meter afstand moeten bewaren 
tot de kinderen en zeker tot elkaar. 

• De inzet van de speelzaal: de OMR vraagt zich af of de OB wel gaat gymmen. De PMR 
geeft aan dat de speelzaal gebruikt gaat worden voor groepsvormende activiteiten. 

• De indeling van de cohorten: de OMR geeft aan dat de BB over het algemeen alleen 
naar school mag/kan, dus dat er het beste gekeken kan worden van onderaf bij de 
indeling van de cohorten. Dit betekent dat gekeken moet worden welke 
broertjes/zusjes van OB kinderen in welke MB en eventueel BB zitten. 

• Als leerkrachten na schooltijd meteen naar huis moeten, hoe kunnen ze dan 
opruimen en spullen klaarleggen voor de volgende dag. 



 

 

 
3. Brief naar ouders n.a.v. heropening – fase 1 

De MR adviseert de volgende toevoegingen in de brief naar ouders: 

• Opnieuw communiceren dat kinderen thuis moeten blijven van school volgens de 
RIVM maatregelen. 

• Onder de aandacht brengen dat de opvangklas van 9-11 uur is i.p.v. 10-12 uur. 

• Graag vermelden dat de kwaliteitskaart in afstemming met de MR tot stand is 
gekomen, maar dat ouders met vragen terecht kunnen bij de leerkracht of de 
directeur. 

• Onder de aandacht brengen dat er voorlopig geen luizencontrole is op school, dus 
dat ouders hun kind(eren) zelf moeten controleren en eventueel behandelen 
voordat ze naar school komen. 

 
4. Terugbetaling TSO gelden en eventueel kampgeld 

De OMR vraagt zich af waar dit vandaan komt, omdat het veel extra administratief werk met 
zich meebrengt. De OMR geeft aan dat als er niet door ouders naar gevraagd is om dit niet te 
doen, vanwege het extra werk en omdat er dit schooljaar nog een besluit wordt genomen 
over het inzetten van de TSO reserves. Als er door ouders naar gevraagd is dan adviseert de 
OMR om dit volgend schooljaar te verrekenen als een korting op de TSO bijdrage 2020-2021, 
maar wie niet betaald heeft, krijgt geen korting. Voor de kinderen van groep 8 adviseert de 
OMR om dit bedrag eventueel wel terug te betalen of het te gebruiken voor de musical of de 
afscheidsactiviteiten van groep 8, ook omdat zij dit jaar geen kamp hebben. 
Verder adviseert de OMR om het reeds betaalde kampgeld terug te betalen aan de 
desbetreffende ouders. 

 
5. Rondvraag en punten vanuit update VOO over heropening scholen 

• Wordt het schooljaar in juli gewoon afgerond of wordt er nog les gegeven in de 
zomervakantie? De PMR geeft aan dat het streven is om het schooljaar gewoon af te 
ronden. Door het montessorionderwijs kan beter ingesprongen worden op de 
individuele hiaten in de ontwikkeling van ieder kind en volgend schooljaar kan ook 
nog benut worden om eventuele achterstanden in te halen. 

• Waren er vragen van ouders m.b.t. het advies VO, omdat er geen IEP toets was 
waardoor het advies eventueel hoger uit kon vallen? De PMR geeft aan dat dit goed 
geregeld is door in overleg te gaan met ouders en door een warme overdracht met 
het VO. 

• Blijven de regels m.b.t. overgaan/blijven zitten gelijk? De PMR geeft aan dat ouders 
bij de vorige oudergesprekken al op de hoogte zijn gesteld van het eventuele 
doubleren van hun kind. Bij twijfel wordt dit opnieuw goed besproken met ouders. 

• Hoe alle kinderen in beeld zijn is de volgende vergadering al aan bod gekomen. 
 

6. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar (‘digitale’) aanwezigheid en sluit de 
vergadering tegen 21.30 uur. De volgende vergadering is 10 juni 2020. 


