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24 maart 2021, online
Aanwezig: Bas van Meegen, Pieter Brink, Marjan Wassink, Nienke Veen, Jozina van den
Berg, Toy Hertogh (voorzitter), Wendy Wijnands (notulist)
Afwezig MR: Patrick Cobussen
Aanwezig MT: Martha Broersma, Andrieke Bruggeman, Marion Kleij, Bea Klijn-Velderman
Aanwezig Fluenta: Harry de Vink

1. Welkom
2. Vaststellen notulen vorige vergadering (3-2-‘21)
De notulen zijn vastgesteld en kunnen op de site.
3. Management structuur
Harry de Vink heeft een mededeling m.b.t. de managementstructuur van de WAS. Wij worden
geïnformeerd over de nieuwe ideeën en hoe deze tot stand gekomen zijn. Tevens heeft Harry
ons hierover een document gemaild. Wij zullen hier als MR zo snel als mogelijk op reageren
(binnen 2 weken na deze vergadering).
4. Update nieuwbouw
De wethouder komt langs het team van de WAS om informatie te geven over de nieuwbouw,
dit wordt nog medegedeeld aan het team. De MR is hierbij ook uitgenodigd.
5. Passend onderwijs op de WAS
Leonie kan helaas niet aanwezig zijn bij deze vergadering. Wij zijn van mening dat het goed is
om dit onderwerp door te schuiven naar de volgende vergadering zodat we dieper in kunnen
gaan op onze vragen n.a.v. haar presentatie in de vorige vergadering.
6. Update coronasituatie
Op de Lupinestraat is er op het moment veel aan de hand, er is een aantal besmettingen in 4
verschillende klassen. Deze klassen zijn dus in quarantaine zijn of geweest. Het geeft een
hoop onrust in en om de school. Andrieke heeft veel contact met de GGD om te overleggen,
iedere besmetting wordt apart besproken. Er wordt goed gekeken naar of de besmettingen
aan elkaar te linken zijn. Andrieke heeft ook contact met andere scholen om te overleggen
hoe zij alles regelen.
Complimenten voor de communicatie naar ouders toe! Dit is eenduidig en geeft veel
duidelijkheid.
Er zijn veel kinderen afwezig, wel met verschillende redenen. De hoofdreden is wel
verkoudheid en dus reden tot testen. Leerkrachten zijn vooralsnog niet ziek gelukkig,
sommige leerkrachten moesten getest worden maar waren allemaal negatief.
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Mondkapjes worden onder de leerkrachten en bovenbouwleerlingen goed gedragen.
Wanneer een leerling ziek is of in quarantaine moet wordt er z.s.m. voor gezorgd dat de
leerling thuis onderwijs kan volgen, dat wil niet zeggen dat dit automatisch betekent dat er
online onderwijs gegeven kan worden! De leerling maakt over het algemeen zelfstandig
opdrachten zonder instructie van de leerkracht. Er is een nieuw stappenplan (document)
gemaakt waar in staat dat op dag 1 de boeken meegaan (of opgehaald worden) en op dag 2
de informatie online staat en de kinderen dus thuis aan de slag kunnen gaan, dit geldt voor
wanneer kinderen in quarantaine moeten. Niet voor wanneer een kind een dag thuisblijft.
Marion vraagt of wij hier ook naar willen kijken en gezien de situatie hierop z.s.m. willen
reageren (uiterlijk vrijdagochtend, dit is intussen gebeurd, feedback is gegeven).
Misschien is het goed om een kleine enquête te houden om erachter te komen hoe ouders
naar de maatregelen e.d. kijken die nu op school gelden en hoe omgegaan wordt met het
(thuis)onderwijs in een quarantaineperiode? Gaat dit niet heel erg lijken op de enquête die
onlangs is gehouden? Bas geeft suggesties. Wellicht beperken tot de klassen en leerlingen
die in quarantaine zijn (geweest)? Martha zal hiernaar kijken.
7. Kleutergroep Lupinestraat
Bas heeft een vraag gekregen over een kleuter(groep) en hij wil hierover graag meer
informatie. Bas is, voor de volledigheid, niet aangesproken als MR-lid, maar gewoon als
ouder. Nieuwe ouders is gevraagd om hun kind op vrijdag thuis te houden vanwege een (te)
grote groep. Waar komt dit vandaan? Er is 4 dagen extra ondersteuning en dus niet op de
vrijdag. Men heeft besloten ouders hierover te informeren en ouders de mogelijkheid te geven
het kind thuis te houden omdat het wellicht gewoon te druk in de klas wordt (voor het kind). De
vrijdag is hiervoor dan de beste dag omdat dit gewoonweg de drukste dag van de week is, de
klas wordt op deze dag niet opgesplitst. Dat neemt niet weg dat de kinderen altijd welkom zijn
op school!
8. Formatie en werkverdelingsplan
Wij hebben een concept formatieplan gekregen. De PMR speelt hierin nu een grotere rol, de
directie wil dan ook graag binnenkort een keer met de PMR om de tafel om dit een keer door
te nemen. Waar liggen mogelijkheden? Waar zijn knelpunten?
Leerkrachten worden hier ook bij betrokken, er is meer overleg dan vorig jaar. Men is hier
tevreden over.
9. Personeelsgegevens
We hebben een overzicht gekregen van het ziekteverzuim onder de leerkrachten. Komt dit
een beetje overeen met het landelijk gemiddelde? Dit jaar is een aantal collega’s langdurig
afwezig geweest waardoor het ziekteverzuim hoger dan gemiddeld is. Nu is het ziekteverzuim
niet structureel hoog.
10. Team/ openstaande vacatures
Kon.: geen mededelingen
Jul.:
Dionne is gestart in groep 4 en 2 dagen in groep 5
Michel is begonnen met re-integreren
Lup.: Anton is aan het re-integreren
11. Ingekomen post
Marjan heeft de maarteditie van het MR-tijdschrift. Dit tijdschrift is intussen opgezegd.
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12. Volgende vergadering
We plannen een extra vergadering m.b.t de managementstructuur op woensdag 31 maart om
20.00 uur.
13. WVTTK
 Er komt extra geld i.v.m. de ‘corona-achterstanden’ in het onderwijs. Dit is een
behoorlijk bedrag dat ten goede komt aan het onderwijs. De criteria hiervoor moeten
nog vastgesteld worden. Het moet op de lange termijn terug te zien zijn dat dit geld is
ingezet. Hoe kun je de onderwijskwaliteit verbeteren voor de langere termijn?
 Volgende week zullen we het eventuele aftreden van MR-leden bespreken.
 Is er een terugkoppeling gegeven naar Patrick over de ouderbijdrage? Dit zullen we
na deze vergadering nog kortsluiten, morgen (donderdag) hoort Bea het (via Patrick).

