
 
 

 

Notulen MR 

Een school waar elk steentje uniek mag zijn! 

 

 

Notulen van de MR-vergadering 31augustus 2020 
 
Aanwezig: Jan, Sandra, Tietsia , Tine, Eelkje, Simone en Marianne 
Afwezig: Erik 
   
Notulist: Sandra 
 

1. Welkom en opening: 
Verkeerde agenda gestuurd waardoor Eelkje wederom opent. Nu met een gedicht; 
“iedereen is anders maar we hebben hetzelfde doel” 
 

2. Mededelingen voorzitter + ingekomen stukken 
Schoolkalender is meegestuurd ter info, was al akkoord in juni 2020 
Mail ontvangen verkiezingen ondersteuningsplanraad: akkoord voor doorgeven van mailadressen 
 

3. Vaststellen agenda: 
Geen toevoegingen 
 

4. Verslag 8 juni 2020:  
Is goedgekeurd 

 
5. Schoolgids: 

Er zijn nog een aantal opmerkingen:  

 Klopt de datum van de studiedag in september; deze wordt aangepast. 

 Groot deel witte tekst bij de vrijwillige ouderbijdrage; Marianne zal er naar kijken. 

 Uitstroomcijfers van 2018-2019 staan er in vermeld; de cijfers van 2019-2020 zijn nog niet verwerkt in het 
systeem en staan daarom nog niet in de schoolgids vermeld. 

 Schooltijden staan er wat dubbel vermeld; Marianne zal dit aanpassen en verwerken  

 Gele tekst vermeld als optie; deze verdwijnt bij het definitief maken van de schoolgids 
 

6. Info directie: 
Lief: 

 Nieuwe juf op het Mozaïek; Brenda werkzaam in groep 7a/8a en groep 4 

 Marrianne heeft andere taken erbij gekregen, waardoor ze minder voor de klas staat 

 Ida heeft een wijziging in haar functie en komt ook niet meer voor de groep te staan 
Leed: 

 Einde van het schooljaar nog gesprekken geweest met ouders uit groep 7, waren niet blij met de 
opsplitsing van klas volgend schooljaar. Na start van het schooljaar niks van de ouders vernomen. 
Groepen zijn iets aangepast. 

 Nog steeds veel vernielingen geweest in de zomer, schade staat zeker op € 15.000 
Studiedag: 
23 september; Voor alle participanten van de Brede School, waarin de kinderen centraal staan. 
Corona: 

 Geen huisbezoeken in groep 1 en 2 

 Kopgesprekken worden verkort, gaan wel door 

 Schoolkamp groep 8 is uitgesteld naar juni 2021 

 SC; Vergadert nog even niet, door Corona gingen veel activiteiten niet door en is ook niet voltallig 
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7. Schoolplan 2020-2024 (definitief): 
Jan heeft de laatste wijzigingen op advies van Adenium doorgevoerd. 
MR heeft hier inhoudelijk geen opmerkingen over en kan instemmen 
met het schoolplan 2020-2024. Sandra maakt instemmingbrief op. 
 

8. Cameratoezicht procedure 
De wens voor cameratoezicht was er al langer en door de vele 
vernielingen. De schade is nu ongeveer 15.000 euro. Adenium en Accolade 
zijn ook akkoord. Er is inmiddels al een offerte opgenomen, nu de 
vervolgstappen nog.  
 
Belangrijkste vraag wie is eigenaar van de camera’s (MOS of Accolade), wie heeft de regie? Voor verdere 
stappen moeten er eerst nog DPIA worden uitgezet en andere zaken geregeld. Dan komt het weer terug bij MR 
van beide scholen, GMR Adenium, ouderraad OINK en Kinderopvang. 
 
Voor MR eerst geen rol, wanneer er wat te melden is dan komt het weer op de agenda van MR. 
 

9. Zwarte Piet 
Vorige week is bij het directieoverleg de ontwikkelingen rond zwarte Piet ook besproken. Standpunt van Adenium 
is dat zwarte Piet niet wordt uitgebannen. Per school kan bekeken worden hoe zij hiermee omgaan. Adenium 
stelt een spoorboekje op (nog niet ontvangen). 
 
Bij de plenaire vergadering van het team is zwarte Piet ook benoemd, het team wil de landelijke trend volgen en 
hier in meegaan. Ook omdat ze altijd gebruik maken van het sintpakket wat door NPO wordt ontwikkeld. 
 
Wat willen wij als school, roetveeg Piet, regenboog Piet, geen Piet? Groep 8 Sint laten ondersteunen? Een snelle 
transitie of gematigd? Iedereen vindt wel dat we niet nog jaren op de oude voet door kunnen gaan.  
 
Van belang is dat er tijdig een bericht naar de ouders gaat, waarin staat dat we voornemens zijn om Zwarte Piet, 
te veranderen naar Piet. En dat we de landelijke trend willen volgen.  
 
We willen de ouders met op en of aanmerkingen vroegtijdig te woord kunnen staan en ze niet vlak voor het feest 
voor het blok zetten. We begrijpen ook dat niet iedereen dit het zelfde ziet en zijn zoekende naar de juiste weg en 
route. 
 
De verandering is tweeledig;  

- We denken echt dat het tijd is om een andere koers te gaan varen (gezien de gebeurtenissen in 
de wereld),  

- En de landelijke trend volgen we al jaren, om geloofwaardig te blijven willen we hier in meegaan.  
 
Besloten wordt dat er een brief wordt opgesteld (Jan) die door het team, de SC en MR wordt bekeken en 
gecorrigeerd, aangevuld enz. Dan gaat deze naar de ouders - planning de nieuwsbrief van 17 september. 
 
Daarna worden de huidige Pieten en Sinterklaas geïnformeerd over de verandering, om te kijken hoe zij erin 
staan. En vervolgstappen gezet. 

 
10. Schoolgids 2020/2021: 

Inhoudelijk is MR akkoord en zal Sandra een instemmingbrief opstellen voor directie. 
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11. Vergaderafspraken MR 

Hoe willen we vergaderen? Wat als er iemand ziek is dan kunnen we 
niet meer fysiek vergaderen, elke x kijken hoe het gaat of andere 
afspraken maken. 
Iedereen ervaart online vergaderen als effectief, dwalen we minder 
snel af en zijn to the point. Voor persoonlijk contact is fysiek vergaderen 
ook wenselijk. Afgesproken wordt om komend schooljaar 2x per jaar 
fysiek te vergaderen en de andere 5 online. 

- 31-08-2020 – Online/TEAMS 
- 05-10-2020 – Online/TEAMS 
- 16-11-2020 – Oline/TEAMS 
- 11-01-2021 – Fysiek/Personeelsruimte 
- 08-03-2021 – Oline/TEAMS 
- 19-04-2021 – Online/TEAMS 
- 07-06-2021 - Fysiek/Personeelsruimte 

Wie vervangt de voorzitter (Sandra) wanneer ze afwezig/ziek is? Tine biedt zich aan om Vice voorzitter te zijn. 
 

12. Rondvraag:  
Tine: Hoe is het met afstand houden rond school met brengen en halen? 
1e week was erg druk, nu lijkt het beter en is het rustiger, mensen vertrekken ook sneller. 
Kinderen doen het goed gaan snel naar binnen en blijven niet lang hangen. 
 

13. Sluiting:  
Sandra sluit om 20:35 uur de vergadering. 
 


