
                      
 

Notulen MR vergadering donderdag 23 april 2020 

 
Locatie: online (middels Google Hangouts) 
MR ouders aanwezig: Wessel van Eeuwen (voorz), Ilona de Bil (secr), Arjan Nuijten 
MR personeel aanwezig: Nienke Aben-Henning, Niki Kamerbeek, Ilona van Bruggen 
Extra aanwezig: Jolien Brouwer (directie) 
 
 
In overleg met elkaar is er een extra MR vergadering ingelast om goed de plannen/werkwijze met elkaar 
af te stemmen hoe de school na 11 mei het beste weer heropend kan worden volgens de geldende 
richtlijnen. De opzet van dit plan is vanuit het team gekomen en de MR kan in deze vergadering daar haar 
feedback op geven. 
 
Complimenten voor het team dat ze in deze korte tijd al zo’n compleet goed doordacht plan neer heeft 
kunnen zetten. Vooraf aan de vergadering heeft de oudergeleding het plan grondig bekeken en er al haar 
op- en aanmerkingen bij geplaatst. In de vergadering is dit geheel overlopen met elkaar en deze notulen 
zullen alleen de hoofdpunten beschrijven daar alle ouders vrijdag 24 april ook al volledig op de hoogte 
zullen worden gesteld van alle regels om weer veilig naar school te kunnen gaan inclusief de bijbehorende 
brief van de gemeente.  
 
De school mag maar half open en er is door De Holm voor gekozen om de groepen te halveren: de ene 
helft (A-groep) gaat de hele maandag en donderdag naar school en de andere helft (B-groep) gaat de hele 
dinsdag en vrijdag naar school. Beide groepen zullen op de dagen dat zij niet naar school gaan het 
thuisonderwijs voort moeten zetten zoals de afgelopen weken ook het geval was. In de weektaken wordt 
nu ook zichtbaar wat er op school behandeld gaat worden. Verder zal er rekening worden gehouden dat 
kinderen uit 1 gezin in dezelfde groep qua schooldagen zal worden ingedeeld. Er is bewust voor dit vaste 
ritme gekozen omdat dat voor iedereen duidelijker is en de extra wisselingen zoals bij halve dagen het 
geval zou niet gewenst zijn ivm onnodig meer contactmomenten van ouders met elkaar bij de wisselingen 
en ook extra schoonmaak momenten nodig tussendoor in de school. De MR kan zich geheel vinden in 
deze beslissing maar vraagt zich alleen af hoe om wordt gegaan als groep A ivm Hemelvaartsdag een 
donderdag moet missen. Daar de dag na Hemelvaartsdag ook al een vakantiedag was in het rooster zal 
zowel groep A als B in die week allebei maar 1 schoolgaande dag hebben en is daar dus geen ongelijkheid 
tussen de groepen. 
 
De MR is verder benieuwd hoe het team zal starten met de kinderen en hoe zij er zelf in staan om weer 
voor de klas te staan. In iedere groep zal er op een eigen passende manier aandacht besteed en gepraat 
worden over de periode dat de kinderen niet naar school zijn geweest. Stel dat er kinderen zijn die 
vervelende dingen mee hebben gemaakt dan kan daar rekening mee worden gehouden. Verder heeft het 
team er veel zin in maar is het ook wel spannend. Eventuele zorgen kunnen binnen het team goed worden 
gedeeld en ouders zullen ook worden ondersteund. Als er ouders zijn die hun kinderen nog liever thuis 
houden dan zal dat niet beboet gaan worden maar zal Jolien wel in gesprek gaan met die ouders om te 
kijken of de zorgen wellicht weg kunnen worden genomen. In geval er het idee is dat het niet goed is voor 
het kind is er misschien wel contact nodig met de leerplichtambtenaar. Dit zal Jolien nog verder uitzoeken. 
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Op de vraag of bij de indeling van de groepen ook eventueel rekening gehouden is met de contractdagen 
dat kinderen normaal naar de BSO gaan is het antwoord nee. Het uitgangspunt was nu dat geheel groep 1 
in groep A en geheel groep 2 in groep B zou vallen zodat daar beter gericht les kan worden gegeven. Dit 
en dan ook nog eens rekening houdend met broers/zussen op dezelfde dagen was al een redelijk 
ingewikkelde puzzel waar niet vanaf geweken kan worden. Daar deze indeling vermoedelijk maar voor 3 
weken is en de BSO’s ook de opdracht krijgen mee te bewegen met de dagen dat de kinderen naar school 
gaan is hier ook geen noodzaak voor gezien. Als de kinderen toevallig net op andere dagen dan de BSO 
dagen zijn ingedeeld moeten de ouders die ruiling zelf regelen met de BSO. 
 
Qua inhoud van het onderwijs gaat iedere leerkracht in de vakantie verder nadenken over de invulling, 
plan opzetten en de ouders informeren. Of er op korte termijn getoetst gaat worden en/of de juni toetsen 
plaats gaan vinden is nu nog niet bekend. Het online werken heeft al een redelijk goed inzicht gegeven 
over waar de kinderen ongeveer staan en ook in het gewone lesgeven kom je daar vrij snel achter. Gym 
vervalt de aankomende tijd in ieder geval. Op school zal de nadruk liggen op de instructiemomenten en in 
de middag is het sociale aspect belangrijk en zal per groep/kind bekeken worden wat er op dat vlak nodig 
is. De project- en reken plusgroep was online nog niet haalbaar maar gaat nu ook weer door Marjan 
opgepakt worden. 
 
Omdat in groep 1 en 2 alle kinderen nog gebracht worden en de ouders nu niet mee de klas in mogen 
wordt het daar belangrijk gevonden dat de kinderen bij de start van de dag wat meer persoonlijke 
aandacht van de juf kan krijgen. Om die reden is het daar gewenst dat op 3 verschillende tijdstippen de 
kinderen gebracht en gehaald gaan worden. De 8:15 uur groep zal nog aangepast worden zodat daar de 
broertjes/zusjes zitten van kinderen uit de bovenbouw die ook 8:15 uur moeten beginnen om die ouders 
tegemoet te komen hoewel verwacht wordt dat kinderen daar waar mogelijk zoveel mogelijk zelf naar 
school gaan komen in de hogere groepen om zo min mogelijk oudercontact te gaan hebben bij school. 
 
Doordat ouders nu niet op het schoolplein mogen komen zullen ouders wellicht het contactmoment voor 
school gaan missen. Ouders zullen daarvoor in de plaats nu moeten bellen of mailen. De teamleden die in 
de MR zitten lijkt het het beste daar tijdstip 14:30-15:00 voor af te spreken. Zij gaan dit nog overleggen 
met de rest van het team en zal door iedere afzonderlijke leerkracht met de ouders worden 
gecommuniceerd. 
 
Verder zijn er nog wat aandachtspunten m.b.t de hygiëne en Chromebooks besproken wat zoals het er nu 
naar uitziet ook naar aller tevredenheid invulling gaat krijgen. 
 
De volgende reguliere MR vergadering is oorspronkelijk gepland op donderdag 14 mei, maar omdat dit 
precies in de eerste startweek valt is dit nu niet echt prettig. Door deze vergadering te verschuiven naar 
maandag 25 mei kan er ook geëvalueerd worden hoe de eerste weken in de nieuwe opzet zijn bevallen. 
Iedereen stemt in met deze verschuiving. 
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