
 

 Datum | tijd 23 april 2020 18.30-19.15u  

Vergadering geopend door Eric  

 

concept 

Aanwezig 

Deelnemerslijst:  Kimberley Neven (KN),), Suzan van Enk (SE) PMR 

 Eric van IJmeren (EIJ), Gerco van Oene (GO), Nelly Tromp (NT) OMR 

 Natasja van Wijngaarden (NW) Locatieleider 

Verhinderd: Kajsa van Vliet (KV) PMR 

 - OMR 

 - Locatieleider 

Opening en agenda 

• Eric opent de vergadering. Het betreft een ingelaste – online – vergadering. Als enig agendapunt de 

heropening van de school op 11 mei.  

 

Agendapunt – Herstart school per 11 mei 

• NW legt twee scenario’s voor, voor herstart van de school per 11 mei. 

• Optie 1 betreft ‘werken in 2 shifts’, waarbij leerlingen halve dagen naar school komen 

• Optie 2 betreft ‘2 hele dagen les per week’ 

• In beide scenario’s wordt de woensdag gereserveerd voor extra begeleiding en opvang voor de 

kinderen die extra aandacht nodig hebben.  

• De school start per 11 mei, zodat de extra dagen gebruikt kunnen worden voor goede 

voorbereiding van het team en het gereed maken van een ‘veilige’ schoolomgeving. 

• NW schetst de verschillen tussen de beide opties, met voor- en nadelen.  

o Optie 1: 

▪ Voordelen: 

• geen huiswerk 

• minder gedoe met materialen.  

▪ Nadelen:  

• Vraagt meer planning 

• Meer verkeer in en rond school 

• Meer dagdelen, minder structuur 

o Optie 2: omgekeerd van optie 1 

• Locatieleider heeft voorkeur voor optie 2 (2 hele dagen). Het team / PMR ondersteunt deze 

voorkeur 
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• De OMR geeft eveneens advies voor optie 2 (hele dagen), met daarbij de volgende vragen / 

aandachtspunten: 

o Aandacht voor individuele leden van het team? 

▪ Er is best zorg, maar ook blijheid om de leerlingen weer te zien en les te kunnen 

geven. 

o Voldoende aandacht voor de nadelen 

o Hoe gaat men om met ouders / leerlingen die niet naar school willen? 

▪ NW: in eerste instantie geen sancties, maar begrip en gesprek. Daarbij worden 

landelijke richtlijnen gevolgd. 

▪ Er wordt voor afwezige leerlingen geen afstandsonderwijs gefaciliteerd 

o De school is uitsluitend toegankelijk voor het team en de leerlingen en noodzakelijke derden 

(schoonmaak). Ouders en andere derden komen niet in school. 

• NW maakt een draaiboek, welke voor heropening van de school aan de ouders zal worden 

gestuurd 

Rondvraag 

•  

Volgende vergadering 

De volgende (reguliere) MR vergadering vindt plaats op: woensdag 27 mei 2020. 

Dit zal wederom een online meeting zijn. 
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Actie- en besluitenlijst 

 Wat? Wie? Planning 

    

 BESLUITEN:   

1. EIJ wordt voorzitter en afgevaardigde voor GMR (samen met SE). GO 

wordt secretaris 

  

2. Ouderbijdrage wordt vastgesteld conform voorstel MR (2019); NW 

verstuurd brieven naar ouders 

  

3. Advies heropening school op 11 mei volgens optie 2 (hele dagen)   

    

    

    

    

    

    

    

    

 ACTIES:   

1. Afspraak plannen Brian Wezenberg EIJ V 

2. Mirjan Vierstra benaderen voor notulen laatste MR overleg GO V 

3. Jaarkalender MR opzetten EIJ V 

4. Plaatsen documenten op Google Drive GO V 

5. Oproep verkeersouder in nieuwsbrief NW V 

6. Brief ouderbijdrage NW  

7. Evaluatie PBS / Time-outs (ipv woordpakket) allen  

8. Persoonlijk benaderen potentiele verkeersouder allen  

9. Benaderen gemeente / wijkagent inzake klaarovers NW  

10. Brandoefening plannen KN  

    

    

    

    

    

    

    

 

 


