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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Notulen MR vergadering  18 - 05 - 2021 
Aanwezig: Judith, Anita, Gert, Rob, Max, Colinda 
Afwezig met kennisgeving: Jamie 
Notulant: Liesbeth 
In verband met corona wordt deze vergadering online gehouden. 
 

Algemeen 
1.  Opening 
     Max heet iedereen welkom.  
     Punt 11 van de agenda vervalt; hiervoor in de plaats komt een presentatie over de  
     onderwijsresultaten. 
      

2.  Mededelingen 
     a. Secretaris: Geen mededelingen 
     b. Voorzitter: Geen mededelingen. Max stuurt de notulen van de OV alsnog door. 
     c. Leden (P)MR: Anita heeft een mail doorgestuurd van de CNV. Nog niet iedereen heeft  
         dit kunnen lezen. 
     d. Directie:  
          - Via het NPO komt veel geld vrij, wat gekoppeld is aan achterstanden op school door  
            corona. Op De Zeggewijzer zijn op papier geen leerachterstanden, maar er zijn wel  
            gebieden waar vertraging is opgelopen. Colinda is ideeën aan het verzamelen om tot 
            een plan te komen waarmee gelden goed en verantwoord terecht komen, b.v. 
            verrijking/verdieping, talentontwikkeling, extra hulp in de klas. Dit geeft een  
            kwaliteitsimpuls. Het plan moet op het eind van dit schooljaar klaar zijn. 
            Rob: zijn dit ook incidentele gelden? Colinda: Ja, het geld moet in 2 ½ jaar gebruikt  
            zijn. Hopelijk blijft er ook structureel een bijdrage komen. 
            Max: Is er SKOD-breed ondersteuning voor dit plan? Colinda: De directies overleggen  
            samen. Het plan moet een duurzaam effect hebben. Dit zou b.v. kunnen door  
            bovenschools 1 dag per week iemand in te zetten voor kwaliteitsimpuls. 
            Anita: In de meet-up van het CNV werd gesproken over een NPO-platform waar  
            scholen landelijk informatie kunnen halen. 
          - Kibeo: Op school is nu nog geen effect merkbaar, maar dit gaat wel komen. Colinda  
            houdt de MR op de hoogte. 
          - Vandalisme: In de voorjaarsvakantie is er veel overlast geweest, veel schade  
            aangericht. Er is aangifte gedaan bij de politie. 
          - Ouders hebben een mail gekregen over Kijkje in de Klas. Het is de bedoeling dat er  
            foto’s en filmpjes in de klas worden gemaakt en dat die worden gedeeld met de  
            ouders. Hiervoor moet toestemming worden gegeven. Nog niet alle ouders hebben  
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            gereageerd. Vrijdag a.s. komt er een herinneringsmail. Eind mei wordt gestart met   
            de opnames.  
            Rob heeft hierover al vragen gehad van ouders. Max is van mening dat reageren op de  
            mail verantwoordelijkheid van de ouders is. Bij niet voldoende respons is de  
            consequentie dat er geen foto’s en filmpjes worden gedeeld. Colinda geeft aan dat dit  
            donderdag a.s. in het team wordt besproken. 
     e. GMR, wie van de ouders gaat? Rob is er op 25 mei bij. 
 

3.  Notulen  
     a. MR: Geen opmerkingen; notulen worden vastgesteld. 
         Graag een mail naar Liesbeth als je de notulen hebt ontvangen. 
     b. GMR: Geen opmerkingen. 
 

4.  Afsprakenlijst   
 

Onderwerp Actie door Klaar d.d. Reactie 

Notulen OV naar MR 
 

Max  
 

Na iedere OV-
vergadering 

Blijft staan 

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

Judith Mei 2021 Is gebeurd 

Update continurooster naar ouders OMR ism Colinda Deze week Is gebeurd 

   
Instemming      
          

Informatief      
5.   Begroting De Zeggewijzer 
      Rob vraagt waarom de ouderbijdrage nergens wordt vermeld. Colinda meldt dat die  
      wordt beheerd door de OV. Het valt Rob ook op dat de personeelskosten dalen. Volgens 
      Colinda ligt dat aan de prognoses over het leerlingenaantal.  
          

6.   Status werkverdelingsplan 
      Donderdag a.s. is er vergadering waarin het werkverdelingsplan een groot onderdeel is. 
      Omdat de schooltijden nog onduidelijk zijn, kan er geen definitieve beslissing vallen. 
      Het zou ook kunnen dat er i.v.m. het leerlingenaantal nog andere besluiten genomen  
      moeten worden.  
       

7.   Continurooster 
      Iedereen heeft de inventarisatie van voor- en nadelen bekeken. 
      In deze enquête konden er meerdere keuzes worden gemaakt. 
      Het team heeft nu een voorkeur voor het huidige rooster, mits er elke dag ½ uur pauze 
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        kan worden gerealiseerd. Als er geen continurooster komt, dan is er geopteerd voor een  
        kortere middagpauze. Dan zijn de kinderen eerder uit, hebben eerder rust en op school  
        is er meer tijd voor overleg. 
        Uit de enquête kwamen nieuwe mogelijkheden waar nog niet iedereen aan had  
        gedacht. In de volgende stap naar het team wordt in een korte enquête gevraagd naar  
        voorkeuren met in ons achterhoofd de nieuwe inzichten en ervaringen van alle collega’s 
        Voor conclusies is het nu nog te vroeg. De Zeggewijzer zit nog steeds in de  
        onderzoeksfase. Op 2 juni komen de werkgroepen weer bij elkaar. 
        Gert vraagt of de ouders tussentijds geïnformeerd moeten worden. Colinda denkt dat  
        het goed is om de voortgang zichtbaar te maken. 
        Max heeft een paar vragen: Is het nieuwe rooster een voor- of nadeel voor toekomstig  
        personeel? En wordt de financiële impact meegenomen? Colinda denkt dat het eerste  
        gedeelte heel persoonlijk is. De financiële impact wordt zeker meegenomen. Er wordt 
        gedacht aan creatieve oplossingen.  
         
8.     Schoolgids 
        Dit punt is verplaatst naar de volgende vergadering. 
         
9.    Arbo en RI&E, Schoolveiligheidsplan 

         Er is een tussentijdse check geweest met positief resultaat. Het verslag is nog niet  
        binnen. Dit punt komt terug op de volgende vergadering.  
 

10.  Zichtbaarheid protocollen 
        De goedgekeurde protocollen komen op de site van SKOD.  
        In de GMR wordt nagevraagd hoe dit precies wordt gerealiseerd. In de volgende  
        vergadering komen we hierop terug. 
 

11.  Onderwijsresultaten 
        Colinda geeft uitleg over de trendanalyses van de Cito-toetsen in de afgelopen jaren. 
        Deze laat zien dat wij op de meeste onderdelen ruim boven de landelijke norm zitten. 
        Max vraagt of de resultaten van de kinderen binnen de groepen ver uiteen lopen. 
        Op individueel niveau vallen inderdaad bepaalde zaken op. Deze worden ook met de 
        kinderen besproken. In de klas wordt via Snappet individueel gewerkt.  
        Groepsgebonden zijn er geen grote verschillen, op individueel niveau volgen wij de  
        kinderen op de voet. Dat betekent dat wij vroegtijdig vertragingen in beeld hebben. Dit  
        speelt in kader corona niet expliciet op onze school. 
        Bij het laatste rapport gaan ook de individuele resultaten mee naar huis. 
        Rob vraagt hoe het met de schrijfvaardigheid is gesteld. Dit vooral om dat de schermtijd  
        zo toeneemt. Anita geeft aan dat er veel aandacht is voor schrijven en  
        handschriftontwikkeling. Naast de schrijfmethode wordt er ook tijdens het werken met  
        Snappet in schriften gewerkt. Dit gebeurt ook omdat veel kinderen op deze manier 
        de lesstof beter inprenten. 
        Volgend schooljaar gaat het team zich scholen in kwaliteitsmanagement.  
 

12. Punten uit de OV  
       Max stuurt de notulen van de OV-vergadering naar de MR. Er zijn geen nieuwe punten  
       bekend geworden. Op de volgende agenda komt dit terug. 
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Rondvraag 
De OMR geeft aan dat de communicatie niet vlekkeloos verloopt. 
Het gaat in het meest recente geval niet om de inhoud van de boodschap, maar om de 
manier waarop die naar de ouders is gegaan. Ook de timing was niet optimaal. 
Iedereen is ervan overtuigd dat er geen kwade bedoelingen achter zitten. 
Colinda heeft met een aantal ouders hierover contact gehad. 
Tip: misschien de berichten eerst ook door een ouder laten lezen. Die kijken met andere 
ogen dan collega’s. Ook zou het kunnen helpen om bepaalde veranderingen ruim van te 
voren aan te kondigen, zodat iedereen kans heeft om er aan te wennen. De korte termijn 
was een extra pijnpunt. 
Max vindt het opvallend dat ouders de weg naar de MR niet weten te vinden. 
 
De website geeft andere informatie dan via de mail naar buiten komt. Dit zorgt voor 
onduidelijkheid. Colinda zorgt dat de website wordt bijgewerkt. 
 
De laatste MR-vergadering (6 juli 2021, 19.30 uur) wordt weer op school gehouden. 
 
 
INSTEMMING VERLEEND MET: 
 
AFSPRAKENLIJST 

Onderwerp Actie door Klaar d.d. 

Notulen OV naar MR 
 

Max  
 

Na iedere OV-
vergadering 

In juli op de agenda: 
- Schoolgids 
- Arbo en RI&E, Schoolveiligheidsplan 
- Zichtbaarheid protocollen 
- Punten uit de OV 
 

Judith Juli 2021  

Zichtbaarheid protocollen bespreken in 
GMR 

Rob 25 mei 2021 

Website actualiseren Colinda Mei 2021 

 


