
 
 

 

Notulen MR 

Een school waar elk steentje uniek mag zijn! 

 

 
Notulen van de MR-vergadering 8 maart 2021 

 
Aanwezig:  Jan, Sandra, Erik, Simone, Eelkje, Tietsia, Tine 
 
Notulist: Erik 
 

1. Welkom en opening: 
Eelkje opent de vergadering om 19.30 uur met een gedicht (gisteren) 
over corona. 
 
2. Mededelingen voorzitter + ingekomen stukken:  
Geen mededeling(en) en of ingekomen stukken. 

 
3. Vaststellen agenda:  
Geen extra punten 

 
4. Verslag 11-01-2021:  
Verslag is goedgekeurd. 
 
5. Info directie: o.a. lief en leed + algemene schoolzaken: 
Lief & Leed 
Lief: Juf Anna van der Wal (groep 1a-2a) is zwanger. Zij verwacht in september een baby. 
Leed: Conciërge Oene kan en mag onder schooltijd helaas niet werken, de kans om op school iets op te 
lopen is te groot.  
Extra kleutergroep 
Is per 01-02 van start gegaan o.l.v. juf Thea en juf Aafke, hierdoor heeft juf Esther nu meer tijd en 
aandacht voor onze jongste leerlingen. 
Schoonmaakbedrijf 
Firma Dokter is per 01-03 gestopt en Schoonmaakbedrijf NIVO gestart. Al het personeel is overgegaan van 
het ene naar het andere bedrijf. Alle participanten in de brede scholen doen mee, helaas behalve MOS.   
Heropening scholen 
Na de herstart van de scholen misten wij helaas 5 leerlingen. Vanwege diverse thuissituaties: angst, 
mantelzorg ouders zieke opa, ernstig zieke vader. Na de voorjaarsvakantie waren wij gelukkig weer 
helemaal compleet. Er wordt wel regelmatig een leerling afgemeld vanwege thuissituatie met Corona.  
Meubilair 
Ons meubilair is bijna aan vervanging toe. Met name de leerling-setjes in de onderbouw (groep 1 t/m 3).  
We gaan in 1e instantie het meubilair in de onderbouw vervangen per 01-01-2022. Dit kan niet eerder 
i.v.m. de reservering in het boekjaar van Adenium.  
Schooljaarplannen 
Door alle Coronaperikelen verloopt ook dit jaar toch heel anders dan gedacht. Focus ligt uiteraard nu 
eerst op de leerlingen, groepen, jaarprogramma etc. Schooljaarplannen lopen ook vertraging op: minder 
actief en minder mogelijkheden. Jan is begonnen met de plannen te bespreken met de voorzitters van de 
Actieteams.  
Volgende vergadering ontvangen we een update van de schooljaarplannen en kunnen we deze evalueren. 

 
6. Cameratoezicht Brede school: 
Waar staan we nu? Tijdens de voorjaarsvakantie spoedoverleg gehad. Hierbij is een 
verwerkingsovereenkomst uit gekomen. Deze moet nog omgezet worden naar onze specifieke situatie en 
gaat naar alle participanten. De MR heeft deze ook ontvangen. De verwerkingsovereenkomst is cruciaal 
hierin moet alles goed worden vastgelegd en heeft instemming van de MR nodig. 
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Wanneer alles juist op papier staat is de MR voornemens in te 
stemmen, maar op de huidige blanco versie geven nog geen 
akkoord. 
 
Daarnaast wil de MR ook een cameraprotocol waarin toegelicht 
staat hoe en waarom er cameratoezicht is, welke toegankelijk is 
voor ouders. Om zo de keuze transparant en duidelijk te kunnen 
communiceren. Het juridische verhaal leent zich daar niet voor. 
 
Sandra stuurt een voorbeeld protocol naar Jan 
 
7. Formatie (1e concept):  
Overleg gehad met PNO. 
Met 10 groepen werken is met passen en meten mogelijk. Echter moet er wel elders geschoven worden. 
De tutoring zal zoals lijkt hier onder gaan lijden, tenzij we binnen bestaande mogelijkheden nog kunnen 
schuiven. 
Op 1 oktober zullen 233 kinderen op school zitten. 
 
Goed om te bespreken binnen het team om aan te geven dat 10 groepen mogelijk is, maar hoe hen hier 
in staan als er dingen gaan vallen. Advies is om dit open en transparant richting het team te bespreken. 
 
Dan moet alles nogmaals worden nagerekend door P & O van Adenium. De personeelsgeleding moet voor 
1 mei 2021 definitief akkoord hebben gegeven voor de formatie. 
 
8. Financieel jaaroverzicht en vaststellen schoolgelden:  
Wat kan dit jaar nog doorgaan? Wat zijn de kosten dit schooljaar geweest? Wat is er dit schooljaar binnen 
gekomen? Voor de volgende vergadering dit inzichtelijk maken. Aan de hand daarvan kunnen we de 
schoolgelden vaststellen voor 2020/2021 en besluiten wat we voor de 2e inning in rekening (mogelijk) 
gaan brengen.  
 
Net gehoord dat het schoolzwemmen weer zou kunnen beginnen, hier komt een deelfactuur van. 
Afgesproken is om voor volgend schooljaar om in eerste instantie aan de € 56,- vast te houden. 
 
9. Vakantierooster: 
Adenium gaat mee in het landelijke vakantierooster. Gaat nu door naar de GMR en die zullen het 
vaststellen. Facultatieve dagen vullen wij als school zelf nog in. Rooster wordt uiteraard ook overleg met 
De Kameleon vastgesteld 
 
10. Rondvraag:  
Simone: vandaag contact gehad met 4/5 mei commissie. Gevraagd of er 2 kinderen van groep 8 een krans 
willen leggen op 4 mei. Simone gaat hier de kinderen voor benaderen. 
Jan: Het nieuwe veiligheidsprotocol willen bespreken in de volgende vergadering.  

 
11. Sluiting:  
Sandra sluit om 20.44 de vergadering. 
 

 


