
 

 
Notulen Medezeggenschapsraad 
Datum  16 november 2020  19.30 uur  
Digitale vergadering via Teams 
Aanwezig: Joke, Erwin, Harm Jan, Bas, Heleen, Robert en Jelle 
 

Agenda: 
 

1. Notulen maandag 21 september 

Punt 8, GMR: Er is een dringende oproep gedaan vanuit de GMR waarin een ouderlid en een personeelslid 

gevraagd wordt voor de GMR. Bas zal deze oproep doorsturen. Voor vragen kunnen we naar Harm Jan, hij heeft 

veel kennis en ervaring betreffende de GMR. 

 

2. Mededelingen 

Jelle is aanwezig bij de vergadering. Jelle is benaderd met de vraag of hij deel wilt nemen aan de MR. Vandaag 

gaat hij een kijken of dit wat voor hem is. 

Jelle heeft 3 kinderen op de compositie, in groep 1, 4 en 7. 

 

3. Mededelingen vanuit directie 

- Annet (adjunct directeur) gaat ons per 1 januari 2021 verlaten. Hierdoor is er een vacature ontstaan. Dez 

eis inmiddels uitgezet. 

Joke geeft aan dat het een uitdaging kan worden om de vacature gevuld te krijgen. 

Het is de bedoeling dat er op woensdag 25 november sollicitatiegesprekken gehouden gaan worden. 

Joke vraagt of daar leden van de MR bij aanwezig willen zijn. Robert kan niet op woensdag, maar 

Heleen wil daar wel bij aanwezig zijn. Ook Bas biedt zich aan. 

De planning is om op deze dag om 14.00 even bij elkaar te komen en om 14.30 te starten met 

gesprekken. 

 

- Er is in een groep  vastgesteld dat een leerling corona heeft. 

De meeste ouders geven goed aan wanneer een gezinslid positief getest is. 

 

- Er zijn de afgelopen periode meerdere leerkrachten getest (allen negatief). Dit drukt wel op de 

vervanging van leerkrachten. We hebben de afgelopen week 2 keer een groep thuis moeten laten 

blijven. 

 

- De Sintviering zal iets anders zijn dan anders. Er zal geen aankomst zijn om te voorkomen dat ouders 

bij elkaar bij het hek gaan staan. De Sint is al in school. Er zijn minder Pieten dan anders en er is al een 

reserve-Sint benaderd voor het geval dat de Sint ziek wordt of klachten krijgt. 

 

- Het kerstdiner staat nog ter discussie binnen het team. Het is wel de bedoeling dat we ’s avonds een 

activiteit doen met de kinderen, maar we weten nog niet of het eten daar ook een deel van gaat 

uitmaken. 



 

- Inge gaat binnenkort met pensioen. Ze is er nog tot de kerstvakantie. Haar taken zouden overgenomen 

worden door Lucienne, maar dit is mede afhankelijk van hoe snel we een nieuwe adju nct kunnen 

vinden. 

 

4. Formatie-overzicht na teldatum 1 oktober  

Het leerlingenaantal per 1 oktober was goed ingeschat. Hierdoor heeft het leerlingenaantal geen invloed op de 

formatie. 

5. Jaarverslag MR vaststellen  

Deze is doorgestuurd en goedgekeurd. Bas gaat deze op de site van de compositie zetten. 

 

6. Arbo-jaarplan en voortgang/ziekteverzuimbeleid  

Vorig jaar hebben we 3 langdurig zieken gehad. Dit jaar is daar geen sprake van. De grootste uitdaging is het 

vervangen van leerkrachten die niet op school zijn wegens coronatesten.  

We zijn erg blij met Cot, die alleen op de compositie wil invallen en dat  ook regelmatig doet. 

 

7. Overleg met de OR  

Overleg tussen MR en OR is nog niet opgestart. Bij een later punt gaan we naar werkgroepen kijken, contact met 

de OR is daar een onderdeel van. 

 

8. Informatie jaarrekening van de OR 

Bas en Erwin hebben de jaarrekening van de OR bekeken. De OR heeft de administratie goed op orde, de 

bedragen zijn allemaal terug te vinden. 

Vragen die wel naar boven kwamen hebben Bas en Erwin genoteerd en gesteld aan de penningmeester van de 

OR. 

Er zijn geen MR-leden die aangeven de jaarrekening te willen bekijken, dus Bas en Erwin gaan deze 

goedkeuren. 

  

9. Schoolreis en schoolkamp 

Voorheen hebben we een schoolreis gedaan ,et groep 1 t/m 6 en kamp voor groep 7/8. 

Tegenwoordig moeten we als school aangeven dat de bijdrage voor deze activitetien vrijwillig is. 

De ouderbijdrage en de TSO-bijdrage worden op dit moment voor 60% betaald. 

Als we deze 60 % als uitgangspunt nemen zal het ons 1 tot 2 leerkrachten aan formatie gaan kosten om 

schoolreisjes en kampen door te laten gaan. Daar kiezen wij niet voor. 

We hebben wel afgesproken om schoolreisjes (voor groep 1 t/m 7) als andere, minder dure activiteit vorm te 

gaan geven, bij voorkeur binnen Almere. Dat scheelt buskosten. 

Groep 8 willen we wel op kamp laten gaan. 

Dit jaar is kamp niet doorgegaan wegens corona. De aanbetaling voor de locatie krijgen we niet terug, omdat het 

kamp volgens de maatregelen wel doorgang had kunnen vinden, maar wij hebben zelf gekozen dit risico niet te 

willen nemen, 

In plaats van kamp hebben de leerkrachten van groep 8 de ‘Nacht van 8’ georganiseerd, ze hebben overnacht in 

de school en ze zijn overdag op de fiets naar sctiviteiten binnen Almere geweest. 

 

Verder hebben we vorige week het KIDD-festival in school gehaald, een dag lang met activiteiten rondom kunst 

en cultuur voor de hele school. Hiermee wilden we een bijzondere en speciale activiteti binnenhalen. 

 

Dit jaar is er geen reservering voor een kamp voor het volgend schooljaar. De intentie is wel om volgend jaar een 

kamp te organiseren voor groep 8. 

 

 

10. Werkgroepen MR verdelen 



Bas heeft een verdeling van ‘werkgroepen’ doorgestuurd. De vraag is of iedereen kan kijken waar zijn of haar 

interesses liggen, zodat Bas een verdeling kan maken. Wanneer er een onderwerp op de agenda komt die onder 

een van deze werkgroepen valt kunnen de leden van die werkgroep zich daarop inlezen. 

Bas vraagt of iedereen zijn/haar voorkeur deze week kan doorsturen. 

 

11. Statuten en huishoudelijk regelement MR, op- of aanmerkingen? 

Het huishoudelijk regelement is wel doorgestuurd, de statuten niet. Dit  gaat Bas de komende week doorsturen. 

 

Aanvullingen en aanmerkingen op het huishoudelijk regelement: 

- Artikel 4: Als school is afgesproken dat een bouwcoördinator geen zitting kan nemen in de MR. Dit 

omdat de bouwcoördinator al deelneemt aan het management team (MT) en er sprake kan zijn van 

belangenverstrengeling. 

- Artikel 11: Het houden van verkiezingen kan zal schriftelijk of digitaal plaatsvinden. Dit stukje kan 

herschreven worden omdat de verkiezingen in de toekomst alleen digitaal zullen plaatsvinden. 

- Artikel 22: Jaarverslag van de MR zal op de website beschikbaar zijn. 

 

Bas gaat deze aanpassingen aanbrengen in het document en laat deze door het bevoegd gezag ondertekenen. 

Daarna ondertekent hij het zelf. 

  

12. Rondvraag 

Joke: Stelt de leden van de MR nog even voor aan Jelle. 

Jelle geeft aan dat er een hoop informatie op hem af is gekomen. Bas geeft aan dat als Jelle daar behoefte aan 

heeft ze een afspraak kunnen maken op een en ander te verduidelijken of toe te lichten. 

 

Sluiting: 20.10 

Actielijst 

 

Wie Wat Wanneer / reeds gedaan 

Iedereen Voorkeur werkgroepen doorgeven 16 – 20 november 

Bas Werkgroepen indelen en doorgeven 23-27 november 

Bas Doorsturen oproep GMR 17 november 

Bas Doorsturen Statuten MR  

Bas Huishoudelijk regelement aanpassen en laten ondertekenen 17-20 november 

Bas Notulen, jaarverslag op website zetten 18 november 

 

 


