
 
 

Notulen MR  

 

Donderdag 2 maart 2021, 20.00 uur, via Teams 
Afwezig m.k.: Frans 

 

1. Opening  

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Schoolzaken met Ronald Verhoef 

- Corona 

Corona is actueel, zo’n 20-tal kinderen besmet geweest, aantal groepen naar huis 

gestuurd geweest, vraagt veel in logistiek en contacten GGD/bestuur. Bijna dagtaak 

voor Jacobien. School maakt zich zorgen. Veiligheid staat voorop in besluitvorming. 

Zorgen worden gedeeld met bestuur. Besmettingscijfers liggen hoog t.o.v. andere 

scholen. Door focus op corona blijven sommige andere zaken liggen.  

 

Aanvulling DG: is wennen voor docenten in hoe om te gaan met coronamaatregelen en 

onderlinge communicatie is nu ingewikkeld in de huidige context. Vraagt veel van het 

team. Docenten maken zich ook zorgen.  

 

Reactie Ronald: zorgen worden meegenomen naar bestuur. Er wordt getracht veel zorg 

te hebben voor de veiligheid van de docenten. Alles wel met de wens om zo lang als 

mogelijk fysiek onderwijs te geven. School moet de landelijke besluitvorming volgen. 

Afstandsonderwijs is laatste redmiddel, ook wanneer docenten zich onveilig voelen.  

 

Vraag OG: hoe zit het met wachttijd voor testen en onderwijs aan broertjes en zusjes?  

Antwoord Ronald: dit is een risico en heeft ook al voor domino-effect gezorgd. 

Docenten zouden het liefste zien dat bij 1 besmetting in gezin, alle kinderen in het gezin 

thuis blijven. Dit kan school niet zelfstandig besluiten.  

 

Reactie OG: zorg wordt door sommige ouders gedeeld. 

 

Vraag OG: Hoe gevalt het continurooster? 

 

Antwoord DG: verschilt beetje per docent. Sommige docenten ervaren rust in de dag, 

doordat je er de hele dag zelf bent. Voor met name de onderbouw is het heel pittig. Er 

is nu een schema gemaakt, waarbij docenten toch even pauze kunnen hebben in de 

dag. Het is nu onderzoeken of het haalbaar is.  

 

Antwoord Ronald: zouden graag gebruik maken van overblijfbegeleiding, maar daar is 

geen geld voor in de huidige situatie. Voor nu geen concrete klachten van docenten, 

wel signalen dat het zwaar is. In brede zin is het de vraag of de huidige investering in 



het openhouden van de school opweegt tegen de mogelijkheid tot thuisonderwijs.  

 

Reactie DG: afstandsonderwijs is ook zwaar, met name in het zicht houden op de 

kinderen in de thuissituatie.  

 

Opmerking Ronald: we hebben het losgelaten om vooruit te willen plannen, het is 

steeds anticiperen op de actuele ontwikkelingen en besmettingen. Er zijn weinig 

klachten van ouders, juist veel lof. 

 

Reactie OG: de positieve reacties van ouders worden herkend. Hoe zit het met de 

mondkapjes voor ouders op het schoolplein? 

 

Reactie Ronald: in de buitenlucht valt dit niet te verplichten.  

 

Vraag DG: Hoe zit het met de docenten die in verschillende klassen werken, kunnen 

daar sneltesten voor ingekocht worden? 

 

Reactie Ronald: Voor nu wordt daar niet voor gekozen. Zolang er geen besmettingen 

zijn, is er geen reden tot zorg en ook geen vat op te krijgen. Het is een vrije keuze aan 

docenten om wel of niet voor de klas te staan. Als een docent niet komt, is er 

thuisonderwijs, zonder enige consequentie voor de docent. Veiligheid staat op 1. 

 

Reactie DG: is een lastige beslissing voor docenten om te maken. Docenten zijn loyaal 

en voelen zich ook verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk bieden van fysiek 

onderwijs. 

 

Vraag OG: Hoe verhoudt het naar huis sturen van de kinderen (met of zonder 

besmettingsaanleiding) zich tot het recht op noodopvang voor mensen met een vitaal 

beroep of kinderen met extra zorg? 

 

Reactie Ronald: dat kan school niet leveren. Deze vraag/zorg neemt Ronald mee naar 

bestuur. 

 

Opmerking DG: waarom niet alleen docenten in de school? Er lopen veel extra mensen 

in de school en ouders op het schoolplein. 

 

Reactie OG: wordt herkend. 

 

Reactie Ronald: worden maatregelen op gezet, met name daar waar ouders op het 

schoolplein zijn. 

 

Reactie OG: de haalmomenten zijn idd heikel punt. Bereikbaarheid van fiestenstalling 

voor ouders moet wel geborgd worden. 

 

- Inspectiebezoek 

Inspectiegesprek geweest vlak voor de vakantie. Was zeer constructief. Plannen voor 

dit jaar zijn gedeeld, zie vorige notulen. Afgelopen jaren veel energie gestoken in mooi 

Jenaplan-onderwijs, dat lukt ook. Focus moet nu meer op resultaten/opbrengst van het 

onderwijs. Dat is wennen voor een Jenaplan-school, maar worden wel stappen in 

gemaakt.  



 

- Vraag schoolplein van een ouder (Anna) 

Vraag: Wat als een kind langer dan 5 dagen in quarantaine moet vanwege niet willen 

testen, thuisonderwijs vervalt dan. Wordt dit gezien als verzuim? 

 

Reactie Ronald: ja, dit wordt gemeld bij leerplicht, zij gaan hier overigens soepel mee 

om. Ouders hebben het recht vrije keuzes te maken in deze tijd. Er wordt voor nu 

gekozen om deze kinderen geen thuisprogramma aan te bieden. 

 

Reactie DG: sommige docenten bieden wel een planning voor lessen in Gynzy en 

Bareka. 

 

- Werving nieuwe directeur 

Ronald heeft gesprek gehad. Bestuurders willen graag procedure starten na de 

zomervakantie. Dit om inspectieprocedure te borgen en eerst Petteflat de kans te 

geven te werven. Dit om niet in 1 vijver te vissen. Tzt wordt aan ons gevraagd mee te 

denken over nieuw profiel. Wordt wezenlijk anders dan die van de vorige procedure. 

Aan ons de taak om na te denken over de BAC, zelfde of nieuwe commissie? 

     

4. Mededelingen vanuit de MR  

geen 

 

5. Notulen MR-vergadering 21 januari 2021   

Enkele aanpassingen, vastgesteld 

 

6. Berichten uit de GMR  

2 GMR vergaderingen geweest, 1 met RvT, 1 regulier. Nieuw lid bestuur is geïntroduceerd. 

Gesproken over coronamaatregelen. Gesproken over zorgen dat niet elke school een lid 

heeft. We mogen eind van dit schooljaar wisselen naar een ouderlid voor de GMR ipv een 

docentlid. Moeten we over nadenken. Het zijn wel lange vergaderingen, eens per 6 weken 

ongeveer. Is een investering, maar levert ook wel wat op. Henriette wil best nog even 

blijven, zolang het geen fysieke vergaderingen zijn. Anna en Yvonne geven aan dat ze niet 

kunnen, Rebecca denkt er over na.  

 

7. w.v.t.t.k.  

Geen 

 

8. Sluiting  

 

 

 

 

 

 

Volgende vergadering(en): 

- Donderdag 22 april 

Vooralsnog digitaal, via Teams. We spelen in op dan geldende maatregelen. 

 

 


