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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Notulen MR vergadering  16 - 03 - 2021 
Aanwezig: Judith, Anita, Jamie, Rob, Max, Colinda 
Afwezig met kennisgeving: Gert 
Notulant: Liesbeth 
In verband met corona wordt deze vergadering online gehouden. 
 

Algemeen 
1.  Opening 
     Max heet iedereen welkom.  
      

2.  Mededelingen 
     a. Secretaris: Er is een ingekomen mail betreffende het continurooster. OMR  
                             beantwoordt deze. 
                             Judith heeft 1 artikel uit Info MR gedeeld.  
     b. Voorzitter: Uit de notulen van de OV komen een paar punten die in het kader van  
                             corona in de MR besproken moeten worden. Deze staan op de agenda. 
                             Max stuurt de notulen van de OV voortaan door. 
     c. Leden (P)MR: Geen mededelingen. 
     d. Directie: SKOD/DAT: Punten komen in de vergadering ter sprake. 
     e. GMR, wie van de ouders gaat? Gert is er op 23 maart bij. 
 

3.  Notulen  
     a. MR: Geen opmerkingen; notulen worden vastgesteld. 
         Graag een mail naar Liesbeth als je de notulen hebt ontvangen. 
     b. GMR: Anita vraagt of de geactualiseerde protocollen zijn in te zien door personeel en  
         ouders. Colinda: die komen op Sharepoint in een aparte map, zijn daar voor het  
         personeel toegankelijk. Voor ouders zullen ze via de SKOD-website te zien zijn met een  
         link op de site van De Zeggewijzer. 
         Volgende vergadering wordt dit gecheckt. 
 

4.  Afsprakenlijst   
 

Onderwerp Actie door Klaar d.d. Reactie 

Notulen OV naar MR 
Dit punt evt op agenda 

Max  
Judith 

Na elke vergadering 
maart 2021 

Doorlopend. 
Is gebeurd. 

Wie van de ouders naar de 
GMR? 

Rob, Gert deze week Is gebeurd. 
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In maart op de agenda: 
- Lockdown 
- Begroting De Zeggewijzer 

Judith maart Is gebeurd. 

Continurooster De 
Zeggewijzer oppakken 

Max, Colinda  Is gebeurd. 

   
Instemming      
          

Informatief      
5.   Corona 
      Colinda wil graag expliciete vragen beantwoorden. Het algemene verhaal is bekend. 
      + De OV wil graag meer zicht op welke activiteiten wel of niet doorgaan. Colinda: Naar  
      gelang de situatie wordt iedere keer zorgvuldig een besluit genomen.  
      Voor ouders is het lastig welk besluit vanuit SKOD wordt genomen en welk besluit  
      vanuit school. De communicatie vanuit SKOD wordt als belerend ervaren. Colinda: De  
      brieven zijn niet belerend bedoeld, meer als het aangeven van grenzen.  
      De communicatie was voor ouders niet altijd duidelijk. 
      Colinda: De prioriteit van de school ligt bij onderwijskwaliteit en goed           
      personeelsbeleid; er wordt al een jaar lang veel van het team gevraagd. Voor ouders    
      kunnen besluiten tegenvallen maar de consequentie van het wel door laten gaan van een    
      activiteit betreft dan om dit verantwoord te organiseren voor 225 leerlingen. Om deze  
      reden focussen wij op inspirerend onderwijs. Wij hopen ook weer snel, zonder  
      richtlijnen, feestelijke activiteiten te kunnen organiseren. 
      Max: Hoofdzaak is nu het onderwijs, de rest is bijzaak. Misschien is het beter om vanuit  
      school te communiceren dan vanuit SKOD. Volgens Colinda zijn eenduidige brieven vanuit  
      SKOD wel nodig om het vergelijken van scholen te voorkomen. 
      + Lukt het thuisonderwijs als er kinderen ziek of in quarantaine zijn? Volgens Colinda  
      momenteel wel, maar de situatie kan elk moment veranderen. 
      + De OV mist communicatie over wat er in de klas gebeurt. Colinda: Ouders mogen de  
      school niet in, zien niks. Zij zouden graag meer willen weten over lesstof en sfeer.  
      Daarom woont zij de eerstkomende OV-vergadering bij. 
      Max vraagt na of dit bij meer ouders speelt of vooral uit de OV komt. 
      + De regering heeft extra geld uitgetrokken. In hoeverre heeft De Zeggewijzer hier recht  
      op en hoe wordt het besteed? Colinda geeft aan dat er nog geen verdere info bekend is. 
      De subsidie die eind 2020 is aangevraagd, wordt op De Zeggewijzer ingezet voor enkele  
      leerlingen. 
          

6.   Onderwijsresultaten 
      Colinda: De presentatie van de schoolanalyse met betrekking tot rekenen, taal,  
      (begrijpend) lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling verplaatsen we naar 18 mei i.v.m.   
      Cito en ZIEN periode in maart/ april. Dit lijkt ons geen issue omdat dit al in lijn is met hoe  
      wij werken volgens onze visie en jaarplanning:   
        - In de kleutergroepen zijn alle doelen volgens planning aangeboden. Deze zijn nog niet    
        allemaal door observaties via leer- en ontwikkelingslijnen afgerond. Met  
        ouders wordt de voortgang voor zover geobserveerd besproken. Nu we weer dagelijks    
        op school zijn worden kinderen weer geobserveerd in hun spel a.d.h.v. de doelen. 
        - Groep 3 heeft door VLL en RekenZeker een duidelijk beeld van de ontwikkelingen op  
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        het gebied van lezen, taal en rekenen. 
        - In groep 4-8 werken we met Snappet; analyse, werkpakketten, instructie en     
        groeigesprekken met kinderen.                                                                                                                                    
        - In groep 3-8 vinden er in de periode 22 maart – 9 april ZIEN observaties (sociaal-   
        emotionele ontwikkeling/ welbevinden/ veiligheid) plaats. Ook worden er bij de       
        kinderen vragenlijsten afgenomen. 
        Judith geeft aan dat Snappet mogelijk een ander beeld kan geven door meer of minder   
        hulp van ouders tijdens het thuisonderwijs. Nu de kinderen weer op school zijn, werkt  
        het op de normale manier. De resultaten van Snappet en Cito worden naast elkaar  
        gelegd en met de ouders besproken. 
 

7.     Vraag vanuit OV: contact met ouders 
        Dit is bij de vorige punten al besproken. 
 

8.     Begroting 2021 De Zeggewijzer 
        Colinda heeft de documenten op Sharepoint gezet. In de volgende vergadering kunnen   
        er vragen over worden gesteld. 
        Door eerdere interventies ziet de begroting er beter uit dan voorgaande jaren. Op de  
        formatie hoeft de komende jaren niets te worden ingeleverd. Op De Zeggewijzer zitten  
        meer kinderen dan was ingeschat. De tijd voor ondersteuning zal veranderen in de jaren  
        dat er grotere klassen de school verlaten.  
 

9.    Werkverdelingsplan 

         Dit is in het team besproken na uitleg van Colinda. Het team was het unaniem eens met  
        het plan. Extra aandachtspunt is de individuele scholing van het personeel. Hier kan  
        meer gebruik van gemaakt worden. Het daarvoor bestemde geld wordt nu besteed aan  
        teamscholing. 
        In het werkverdelingsplan is vermelding opgenomen van een eventueel definitief  
        continurooster. 
        Dit punt komt op de volgende agenda terug. 
 
10.  Onderzoek continurooster 
        Colinda en Max hebben een duidelijk tijdspad uitgewerkt.  
        Het plan is nu vastgesteld, daarna worden er vaste overlegmomenten afgesproken. 
        Het proces wordt steeds besproken met team en MR.  
        OMR communiceert dit in grote lijnen naar de ouders. Rob maakt deze week een opzet  
        en deelt dat met Max en Colinda. Daarna gaat dat via Parro naar alle ouders. 
        De precieze uitwerking van het plan hangt af van de reacties. Het zou kunnen dat  
        bijvoorbeeld een pilot niet meer nodig is.  
        Voor de zomervakantie krijgen ouders meer duidelijkheid. 
 
11.  Voortgang IKC 
        Er is een matrix ingevuld om de gevolgen en de kansen voor De Zeggewijzer te  
        onderzoeken. Het meerjarenplan is de basis hiervoor. Op de studiedag van 24 maart 
        gaat het team aan de slag met de volgende stappen voor de IKC-ontwikkeling. 
        Een onderdeel zal bijvoorbeeld zijn het verschil in werktijden. Hoe kunnen we nog meer  
        groeien naar één team.  
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        Met alle Eskadee-collega’s worden gesprekken gehouden over hun wensen wat betreft       
        het werken op een IKC. Voor iedereen is een werkplek gegarandeerd. De samenwerking  
        loopt erg goed. 
        Binnenkort komt er meer info over Eskadee/Kibeo. 
 
Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
INSTEMMING VERLEEND MET: 
 
AFSPRAKENLIJST 

Onderwerp Actie door Klaar d.d. 

Notulen OV naar MR 
 

Max  
 

Na iedere OV-
vergadering 

In mei op de agenda: 
- Check zichtbaarheid protocollen  
- Corona: punten uit de OV 
- Begroting De Zeggewijzer (SharePoint) 
- Werkverdelingsplan 
- Continurooster 
- IKC 

Judith Mei 2021 

Update continurooster naar ouders OMR ism Colinda Deze week 

 


