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1. Welkom
2. Vaststellen notulen vorige vergadering
De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de site.
3. Update coronasituatie fase 2
Het naar school gaan is al heel snel weer normaal, al blijft het houden van afstand heel erg
lastig, zeker bij jonge kinderen. Ook om een kind echt goed te kunnen helpen is het vaak fijn
om wat dichterbij te kunnen staan of zitten. Iedereen (team) is zich heel bewust van het feit
dat er afstand moet zijn. Kinderen lijken het directe (huid)contact soms ook echt te missen. Ze
zijn in ieder geval heel blij dat ze weer naar school mogen. Ouders houden zich bij de hekken
goed aan de afspraken. Op de Koninginnelaan is het wel heel druk met ouders.
Alle leerlingen zijn weer op school, alleen juf Elske-Marije is nog niet op school vanwege haar
gezondheid.
Communicatie intern en extern:
Teaminfo wekelijks en nieuwsbrief voor ouders elke twee weken. Dit komt ook op de website.
Wanneer er een studiedag is geweest kan dit meegenomen worden in de nieuwsbrief zodat
ouders op de hoogte blijven.

4. Formatie 2020/2021
Martha heeft het concept formatieplan aangepast n.a.v. onze opmerkingen.
Martha gaat Leonie (nieuwe IB’er) coachen. Leonie ziet wel een beetje op tegen de
hoeveelheid leerlingen, hier zal Andrieke weer bij ondersteunen. Danielle gaat haar praktisch
ondersteunen en begeleiden. Marleen wordt ingezet ter ondersteuning in (grotere) groepen en
pakt meer administratie op.
De uiteindelijke versie is zo snel mogelijk klaar, voor de zomervakantie moet alles definitief
zijn. Patrick stuurt de laatste versie vanavond door, met de vraag of wij vóór vrijdag 19 juni
12.00 uur hierop willen reageren. Patrick speelt dit dan weer door naar Martha.

5. Formatie MR 2020/2021
Wendy blijft in ieder geval nog 1 jaar bij de MR. We gaan 4 (Lup) om 4 (Jul) verder, daarmee
is de MR voor komend jaar rond.
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6. Planning vakantiedagen / studiedagen
De studie-2-daagse is komend schooljaar, net als dit schooljaar, aan het einde van de week,
vóór een vakantie gepland. Het zou voor de collega’s die aan het begin van de week werken
(parttimers) wel fair zijn om dit ook eens aan het begin van de week te plannen, zeker
wanneer deze studie-2-daagse standaard ingepland gaat worden. Een aantal collega’s zou dit
graag aangepast zien worden. Ook zou het fijn zijn als hier volgend schooljaar ook al eerder
over meegedacht kan worden, meer in overleg met het team. Deze studie-2-daagse wordt
sowieso intern. Wellicht wordt deze 2-daagse nog uit elkaar getrokken; 1 dag voor en 1 dag
na de vakantie.
Volgend jaar zijn er wel weer 2 weken meivakantie, dit is met Fluenta binnen de gemeente
afgesproken. Hierdoor lijkt het fijn om ergens in juni een lang weekend vrij te zijn, voor de
kinderen. De kinderen kunnen even bijkomen en de leerkrachten hebben dan evt. tijd voor
administratie, rapporten en overdracht.
Concept: Streven is om op studiedagen dagdeel studiemoment te doen, deel locatieoverleg
en werktijd of ander onderwerp. De exacte invulling moet het MT nog bespreken.
Voor vakanties geldt dat de leerlingvakanties niet overeenkomen met de vakanties voor
leerkrachten (maar voor het overgrote deel wel). Een leerkracht heeft recht op 428 uur
vakantie bij een full time aanstelling.
Totaal
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

2 (3) keer
1 keer
0 keer
2 keer
2 (1) keer
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7. Schoolplan 2020/2021 / Jaarplan 2020/2021
Het schoolplan is niet bedoeld voor ouders, maar voor de school, MR en inspectie. Het
concept ziet er sterk uit maar is zeker nog niet compleet. Wij voelen ons als MR gehoord, heel
fijn! Het personeelsbeleid is heel mooi, Toy denkt wel dat oplossingen voor het
personeelstekort nog bekeken moeten worden, wat doet de school in dit geval? De WAS zou
als de leukste en beste school gezien mogen worden! Er kan gekeken worden naar andere
en vernieuwende mogelijkheden!
De SMART-doelstellingen zitten er nog niet echt in, dit is voor het schoolplan niet erg, maar
zal in het jaarplan wel terug moeten komen.
Nienke herkende de WAS in het schoolplan, heel goed! Toy juist wat minder, maar dit gaat
goed komen.
Er wordt in het stuk gerefereerd naar oudertevredenheidsonderzoeken, maar deze
onderzoeken lijken niet iedereen te bereiken. Misschien is er daardoor niet zoveel respons
geweest. Het zou mooi zijn om dit mee te nemen in de doelstellingen van het school- /
jaarplan.
Eerder is er een groepje ouders samengesteld om de uitslagen van de
oudertevredenheidsonderzoeken te bespreken. Andrieke nam de leiding, Wendy was er bij
samen met een aantal andere ouders. Dit was erg zinvol maar heeft verder geen vervolg
gekregen, het zou goed zijn om dit wel weer op te pakken.
Het zou mooi zijn als het schoolplan over 2 weken getekend is.
Naar aanleiding van opmerkingen van de MR hebben Toy en Martha uitgebreid gesproken
over het schoolplan.
Daarna zijn er vooral aanpassingen geweest die “het verhaal er achter” meer vertellen en dus meer
concreet. Aanvankelijk was het schoolplan geschreven op hoofdlijnen, maar dat bleek toch te
weinig “beeld” te geven. Het schoolplan moet ook nog weer in het MT besproken worden. Tussen
ons gesprek en nu, zaten voor Martha drie werkdagen WAS (ivm vakantie), dus daar is nog geen
gelegenheid voor geweest Jaarplan moet nog in MT verder besproken worden. En komt daarna ook
naar MR thema’s komend jaar:
- Onderwijsvernieuwing/toekomstgericht onderwijs
- Nieuwe taalmethode (zeer waarschijnlijk, dinsdag afspraak met taalwerkgroep)
- Educatief partnerschap: o.a. hoe betrekken we ouders bij het onderwijs
Het is nu nog te vroeg om het jaarplan te bespreken. Martha hoopt hier eind volgende week
een heel eind mee te zijn. Ze stuurt dit door naar Patrick.
8. Team / openstaande vacatures
Alle vacatures en vervangingen zijn ingevuld. Er zijn veel gesprekken gevoerd, alles is rond.
Roelof heeft een andere baan in Gouda gevonden en zal dus niet meer terugkomen op de
WAS. Martha blijft in ieder geval tot 1 januari, in die tijd wordt rustig gesproken over hoe
verder. Voor de stabiliteit is het erg fijn dat Martha in ieder geval tot die tijd blijft.
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Het MT heeft de MR gevraagd na te denken over hoe wij de structuur van het MT in de
toekomst zien. Patrick heeft hierover gisteravond contact gehad met Martha. Hij vraagt of ons
idee een beetje in dezelfde richting zit als hoe het MT hier zelf over denkt. Het blijkt dat de MR
meer aan de structurele kant zat te denken (is het MT samengesteld), het MT dacht meer aan
de taken die het MT / directeur op zich moet nemen. De gedachtegangen van het MT en de
MR waren dus anders. De MR zal dit op een ander moment nogmaals bespreken.
9. Update nieuwbouw
In de coronatijd heeft alles stilgelegen. Tevens vertrekt een medewerker van de gemeente die
hiermee te maken had. Eigenlijk is er dus geen echt nieuws.
10. Ingekomen post
geen
11. Volgende vergadering
We moeten het nog hebben over het jaarplan en het is goed om het jaar te evalueren.
Op vrijdag 10 juli om 18.00 uur komen we nog een keer bij elkaar. Bij Toy thuis, Bovenmonde
61. We nemen afscheid van Joost en eten wat met elkaar.
12. WVTTK
 MR-cursus: jaarplan voor volgend jaar maken: welke onderwerpen op welk moment? Vanaf
september zijn er weer mogelijkheden voor cursussen. Iedereen van de MR (en MT zou
mooi zijn) mag aansluiten en dit zal zijn op de Lupinestraat. Bas zal er een datumprikker uit
doen.
 Kinderwijkraad: dit tillen we naar volgend schooljaar.
 Kascontrole OR: dit gebeurt volgende week met Melanie.
 Wat gebeurt er met de kasgelden van de OR die zijn blijven staan tijdens de coronatijd? Dit
is geld van de OR, maar het is misschien goed om hiernaar te kijken. Wij hebben hier
formeel als MR niks over te zeggen.
 Marjan; Op de Koninginnelaan is er in groep 5 vraag naar atlassen, is dit mogelijk vanuit de
MR-gelden? Marjan en Andrieke kijken hiernaar.
 Kan er de laatste week nog iets extra’s gedaan worden voor de kinderen (van groep 8)?
Een patatje o.i.d.? Patrick bespreekt dit met Melanie.

Wat?
MR controleert kas OR

Wie?
Patrick en Pieter

Wanneer?

