
Notulen MR 19-5-2020 

Aanwezig: Jeroen Marsman, Carien van der Duim, Debby de Roos, Elles Vreugdenhil, 
Petra Dirks, Bartha Schuiling 
 
 

Onderwerp Besproken Actie 

Kinderen weer volledig 
naar school per 8 juni. 

Ervaringen vanuit de afgelopen periode leren dat het verstandig 
is niet direct te handelen maar de richtlijnen vanuit de overheid 
af te wachten. 

Richtlijnen overheid afwachten, dan afstemmen. 

Evaluatie afgelopen 
periode van 
thuis(afstands)onderwijs/ 
halftijds naar school. 

Jeroen: 
-veel duidelijkheid in groep 6. 
-goed ervaren. 
Bianca: 
-kinderen blij weer naar school te kunnen. 
-alles goed ingeregeld. 
Carien: 
-alles prima. 
Petra: 
-4 ochtenden onderwijs digitaal aangeboden; contacten 
waardevol. 
Elles: 
-blij dat de school weer begon. 
-goed aan de afspraken houden. 
-ritme zoeken thuiswerk/ school. 
-situatie aftasten 
Debby: 
-de overgangssituatie helpt om te wennen aan een nieuwe 
situatie. 
-kinderen reageren goed op de situatie. 
-nieuwe kleuters en peuters gaat goed. 
-steun vanuit de bestuurder; crisisteam heeft gezamenlijk 
overleg. 

Aandachtspunt voor een volgende keer: kinderen meer 
gemengd. 
Niet alle broertjes en zusjes op dezelfde dag naar school, 
rekening houden met de peuters. 



-groep directeuren: bestuurlijk overleg met de gemeente. 
Bartha: 
-fijn weer te starten. 
-korte lijnen weer prettig. 
 

Personeel De volledige opvang per 8 juni kan personele gevolgen 
hebben(risicogroep). Vraag is hoe dit te organiseren, zoeken 
naar alternatieven. Personeel met ziekteverschijnselen moet 
zich afmelden. Schakelen wordt moeilijker. 
 

Ouders meenemen in de problematiek is belangrijk. 

Rapporten Er komt een eindgesprek van de leerkracht met de ouder(s). 
Het eindrapport vormt de basis voor dit gesprek. De gesprekken 
over doublure, zorgleerling en kleuterverlenging zijn inmiddels 
wel gevoerd. 

Organisatie rapportgesprekken bespreken met team. 

Margedagen School vanaf16 maart gesloten geweest, per 11 mei weer 
gedeeltelijk gestart /per 8 juni volledig. Wat te doen met de in 
het jaarrooster opgenomen margedagen in juni/ juli? 
Voorstel: de margedagen laten staan t.b.v. voorbereiding etc. 
Jeroen: geen bezwaar; moet wel goed gecommuniceerd 
worden naar ouders. 
Carien, Bianca: geen bezwaar. 
Elles, Petra, Bartha: verstandig om het jaarrooster aan te 
houden. 
 

 

Vakantierooster Twee weken meivakantie gelijklopend met het vakantierooster 
van Scholen aan Zee. Iedereen stemt in. 
Debby: verstandig om wat margeuren over te houden voor 
calamiteiten. 

 

Eindtijd 14.00 uur Er is in het verleden een toezegging gedaan dat 2 of 3 jaar na 
invoering van het continue rooster de eindtijd van 14.15 naar 
14.00 uur zou gaan. De onderbouwing is onduidelijk. In het 
kader van IKC- vorming is de vraag of dit wenselijk is (regelen 

 



arrangementen, ouders weer confronteren met nieuwe 
schooltijden).  

Formatie ’20-‘21 Lichte terugloop leerlingen; niet alarmerend. De bekostiging is 
veranderd; was op basis van het opleidingsniveau van ouders. 
Nu worden er meerdere factoren meegenomen en dit betekent 
dat er minder geld beschikbaar is. Voor Thorbecke betekent dit 
minder personeel. Debby heeft inmiddels gesprekken gevoerd 
met P&O en bestuur. Haar wensenlijstje is deels gehonoreerd. 
Komende twee weken moeten duidelijkheid scheppen; hoe zit 
het op school (ambities, wensen leerkrachten, etc).  
 

Komende periode zullen de overleggen met de leerkrachten 
(team en individueel) plaatsvinden. 

IKC- stand van zaken Nieuwe naam: vanuit de leergemeenschap zijn er 5 voorstellen; 
deze gaan getoetst worden. Wennen aan het idee, er iets van 
vinden. Aan welke naam denken we dan, wat is de motivatie 
erachter. De MR wordt daarin meegenomen. Twee (maximaal 
3) namen worden voorgedragen aan de besturen van Meerwerf 
en SKDH. 
Debby: oppakken inhoud van het IKC samen met Isabella 
Schouten van SKDH is prettig, ondersteunend. 
Alles volop in ontwikkeling (folder, visie, missie, etc). 
Elles: met medewerkers SKDH samenwerken in de 
werkgroepen, elkaar opzoeken, meer overlap, één team 
worden. 
Jeroen: als ouder merk ik niet zoveel samenwerking.  
 

 

M5 Zal doorlopen t/m groep 8. Met de begeleider van M5 goede 
gesprekken gevoerd over de aanpak. Middels korte gesprekken 
met leerlingen tijdig op een ontstane situatie zitten. Het 
systeem is bruikbaar, goed dat het er is, nog mooier als het niet 
nodig is. Doet zich in de komende tijd  een soortgelijke situatie 
voor als twee jaar geleden, kunnen we M5 weer inzetten. 
Bianca: fijn dat jullie daar open voor blijven staan. 

 



Tot slot Petra: wat te doen met leerlingen die hooikoorts/ astma 
hebben of ouders die hun kind thuis willen houden.  

RIVM geeft richtlijnen, komen nog uitspraken over. 

 

De volgende MR vergadering is op dinsdag 16 juni om 19.30 


