
Notulen MR 18 juni 2020 

 

1. Iedereen is aanwezig, Claudia ook. 

Sandy zit voor, Rosanne notuleert 

2. Notulen vorige vergadering: Goedgekeurd, wordt door Claudia gepubliceerd op de website. 
 

3. Mededelingen: 
Start vanaf het plein werkt erg prettig voor de leerkrachten. Mogelijk kan dit komend 
schooljaar gecontinueerd worden? Het is in ieder geval wenselijk om kinderen alleen naar 

binnen te laten gaan, er is direct  aandacht van de leerkracht voor de kinderen. Het contact 
tussen leerkrachten en ouders kan op een andere manier vorm krijgen, via andere kanalen 

(bijvoorbeeld net als in de thuiswerktijd). In groep 1-2 het liefst op dezelfde manier. 

Corona periode heeft wel veel geëist van iedereen. Het omzetten van klassikaal onderwijs 

naar onderwijs op afstand, daarna de halve groepen. Dit werkte fijn, er was rust voor de 
kinderen. Voor leerkrachten was het fijn maar vereiste ook flexibiliteit, elke dag andere 

kinderen en de thuiswerkopdrachten maken voor kinderen die niet op school waren. 

Met de hele klassen was het opeens heel druk op school, ook kinderen moeten hier weer aan 

wennen en hun plek in de groep weer vinden. Ook uitgestelde aandacht is weer wat lastiger. 
Sommige kinderen missen nu een stuk zelfstandigheid, wat ze eerder wel hadden, anderen 

zijn hier juist duidelijk in vooruit gegaan.  

Oudergeleding geeft leerkrachten een compliment voor het schakelen van de leerkrachten 

om de kinderen toch onderwijs te kunnen blijven geven, op de manieren die op dat moment 
mogelijk waren. Voor ouders was het wel een uitdaging, maar ook mooi om te zien wat 

kinderen kunnen en hoe ze werken aan verschillende doelen.  

De laatste keer dat er gestaakt is, heeft Op Avontuur de deuren niet gesloten voor de 
leerlingen. Vanuit Surplus zijn de stakingsgelden die daarvoor beschikbaar waren naar ratio 

verdeeld, waardoor de school €1303 heeft gekregen, vrij te besteden door de school. 

4. Verkiezingen zijn goed verlopen, een duidelijke uitkomst. Oudergeleding is duidelijk, Rosanne 
vertrekt vanuit logistieke redenen en hiervoor in de plaats is Patricia klaar om zitting te 
nemen.  

 
5. Groepsindeling leerkrachten: plaatje is rond. In groep 1-2 en groep 7-8 is een vaste invaller 

aangenomen. Imke gaat op maandag en dinsdag in groep 1-2 werken, en op woensdag in 

groep 7-8. 

Claudia geeft aan dat er een buurtcluster invalpool is voor 5 scholen bij elkaar. Iedereen 
heeft in deze pool een deel van de week boventallige extra uren, die ingezet kunnen worden 
waar dat nodig is. Voor kortdurende inval worden deze uren ingezet, wanneer de inval 

langdurig is, komt er een invaller vanuit de grote invalpool van Surplus.  

Groepsindeling groepen, splitsing groep 4 en 7: Gesprekken zijn goed verlopen. Soms lastig 
omdat de namen van andere kinderen niet genoemd mochten worden. Af en toe was er nog 
een verhelderend gesprek gehouden met ouders. Sommige ouders hadden het idee, dat het 



blijven bij een jongere groep een soort blijven zitten was. Op een duidelijke manier is 

uitgelegd dat alle kinderen op hun eigen niveau worden aangesproken en aanbod krijgen en 

dat dat eerste niet het geval is.  

 
6. Jaarplanning:  

Vakantieplanning:  Afgestemd met het Regius en het Clusius in Schagen.  
Studiedagen: 8 studiedagen gepland. Door nog uren over te houden kunnen er twee keer 
halve dagen worden gepland, zoals voor de kerstvakantie en de zomervakantie. Er staat nu 

nog een studiedag gepland op 1 maart, dit is een studiedag met De Snip, mogelijk wordt dit 
16 april omdat de Snip op 1 maart niet kan. Dit wordt nog bekend gemaakt.  
 

7. De planning voor de vergaderingen volgend schooljaar maakt Sandy, worden 
donderdagmiddagen van 16.00 tot 17.00. 
 

8. Schoolgids wordt gemaakt in Vensters. Vanuit ‘Scholen op de kaart’ wordt de schoolgids 

gevormd, deze voldoet daardoor aan alle eisen.  
Jaarverslag via de Schoolmonitor hetzelfde als andere scholen, meer uniformiteit. Doordat ze 
hetzelfde zijn en scholen bij elkaar de schoolgidsen kunnen zien, kunnen verschillende 

scholen van elkaar leren.  
Voor het ondertekenen van het jaarverslag en de schoolgids maken Claudia en Sandy een 
afspraak wanneer deze definitief is. 

 

9. Rondvraag: geen vragen, alleen wordt even stilgestaan bij het afscheid van Rosanne.  


