
Notulen MR vergadering 7 mei 
 
Aanwezig: Marit, Maartje, Yolanda, Prema, Anita, Christa en Marlies 
 
Opmerkingen uit vorige notulen 

- Pestprotocol moet anti-pestprotocol zijn 
- Wanneer oudergeleding iets hoort over pestgedrag sturen zij ouders door naar de 

leerkracht of naar de directeur. 
Na deze punten aangepast te hebben, zijn de notulen goedgekeurd. 
 
Update onderwijs in corona-tijd: herstart school 

praktische/veiligheids/hygiëne/gezondheidsaspecten, rooster, onderwijs op afstand, langere 

termijn. 

 

Er is op 7 mei een brief naar ouders gestuurd v.w.b. de Coronamaatregelen. 

Geen reacties gehad van ouders op communicatie. Wel ouders die graag op andere dagen hun 

kinderen naar school wilden laten gaan, omdat dit beter uitkwam. In overleg hebben we dit 

kunnen regelen. 

Ook ouders die toch op andere dagen opvang nodig hadden i.v.m. een cruciaal beroep voor 

hun kinderen werd gerealiseerd.  

Oudergeleding heeft positieve reacties teruggekregen van ouders. 

De hele dag naar school wordt als erg prettig beschouwd. Ook dat kinderen uit hetzelfde 

gezien op dezelfde dagen naar school gaan. 

 

Leerkrachten vinden het zelf best spannend om weer te beginnen. Er zijn nog veel 

onduidelijkheden en dat maakt het spannend. Ook leerkrachten die zelf in een risicogroep 

vallen.  

 

Geen leerkrachten die tot nu toe hebben gemeld thuis te blijven.  

Wel een aantal kinderen die zich hebben afgemeld door gezondheidsrisico’s. 

 

Midden en bovenbouw biedt les aan de kinderen die op school zijn. De kinderen die thuis 

werken, werken gericht aan doelen. 

In groep 3 krijgen de leerlingen ook alleen les op de dagen wanneer ze op school zijn. De 

andere dagen zullen gericht zijn op herhaling en beklijven van lesstof.  

 

Formatie: stand van zaken  

 

Formatie is besproken.  

Voor 7/8 staat een vacature open. 

Hiervoor zijn al sollicitatiegesprekken gevoerd. Er zijn goede gesprekken gevoerd. Leerkracht 

is gevraagd of zij het werken op obs Beekbergen ook zag zitten.  

De leerkracht is alleen niet in vast dienstverband, maar omdat het voor 1 dag is, zou het wel 

kunnen. Dit is nog even afwachten of dit vanuit leerplein gehonoreerd wordt. Ook voor een 

onderwijsassistent was een sollicitatie uitgegaan. Hiervoor zijn ook sollicitatiegesprekken 

gevoerd, maar hier is nog geen match uitgekomen.  



Voor de onderwijsassistent moeten we met de tweede sollicitatie ronde meedoen.  

 

Boven schoolse taken directeur: o.a. organisatie kenniscentrum, klachtencommissie en 

dergelijke. Zit in het takenpakket van een directeur. Daarom hogere werktijdsfactor dan 1,0. 

Ook bij groep 4/5 is er een hogere werktijdfactor dan 1.0, omdat daar een leerkracht ook nog 

andere taken heeft. Dit zijn ook niet klasgebonden taken. Dit geldt ook voor de 

kleuterleerkrachten. 

 

 

Schoolrapportage update  

 

Schoolrapportage zou gepresenteerd worden. Dit is nog niet gebeurd door de bezigheden die 

er waren tijdens de Coronacrisis.  

Wanneer we weer goed zijn opgestart zal dit weer opgepakt gaan worden. Qua de gestelde 

doelen, zal er na deze periode misschien weer anders naar gekeken moeten worden.  

 

Vakantierooster 2020/2021  

 

Alle vakanties liggen vast, behalve de meivakantie. Ook goede vrijdag kun je zelf plannen. 

Vrij of niet vrij.  

Plannen vakanties met voortgezet onderwijs is niet haalbaar.  

Er waren drie opties voorgesteld. 

 

Model 1  Model 2  Model 3  

Meivak 26 april t/m 7 
mei (Koningsdag 27 april)  

Meivak 3 t/m 14 mei  Meivak 3 t/m 7 mei  
Pinkstervak 24 t/m 28 mei  

Goede vrijdag werken.   
Marge uren: 14,75  

Goede vrijdag vrij.  
Marge uren: 14,75  

Goede Vrijdag werken.   
Marge uren: 14,75  

In de week na 
de meivak  school op ma, di, 
wo daarna Hemelvaartsdag en 
vrije vrijdag.  

Koningsdag op dinsdag in de 
week voor de meivak.  
Evt goede vrijdag gebruiken 
woensdag erna? Die week op 
ma, do en vr naar school.  

In de week na de meivak is er 
school op ma, di, wo daarna 
Hemelvaartsdag en vrije 
vrijdag.  

Na Hemelvaartsdag 9 weken 
tot aan 
de zomervak (- 2de pinksterdag)  

Na Hemelvaartsdag 9 weken 
tot aan de zomervak (- 
2de pinksterdag)  

Na de Pinkstervak 7 weken 
tot aan de zomervak  

 

Er is gestemd. De meeste stemmen gingen uit naar optie 1. 

Koningsdag valt dan in de vakantie.  

2 weken meivakantie. 

Ook gekeken naar hoeveel weken we dan nog hebben tot de zomervakantie. 

Mede hiervoor gekozen, omdat je anders erg versnipperde weken had.  

Binnenkort wordt het vakantierooster met ouders gedeeld.  

 

 

Veiligheid om school: hangplek rond boom voor school  



 

Probleem hangplek rondom de boom. Vraag vanuit ouders of er wat aan deze plek gedaan kan 

worden of dat deze plek weg kan. 

Wij gaan niet over de boom en het platform. Ook niet over de mensen die daar zitten. 

Er is nu een alcoholverbod. Mensen die daar zitten met alcohol mogen nu bekeurd worden.  

De wijkagent wordt vervangen. 

Wij hebben regelmatig contact met de wijkagent, maar heeft niet veel opgeleverd.  

We bellen met de wijkagent wanneer wij dingen zien.  

 

 

MR jaarplan: voorstel  

 

Oudergeleding is aan het kijken hoe we verder kunnen met het jaarplan van de MR. Eerst 

hadden we afgesproken om allemaal een stukje te doen, maar door de coronacrisis is dit op 

een laag pitje komen te staan. De mogelijkheid bestaat om iemand mee te laten kijken naar 

het jaarplan en zo de MR adviezen te geven over de invulling van het jaarplan. Financieel 

wordt dat weggezet in stukje scholing.  

We kunnen dan de basis mooi leggen. Dan staat dat mooi klaar voor de andere jaren.  

Waarschijnlijk niet alleen voor het jaarplan, maar ook voor andere aspecten kunnen er 

adviezen gegeven worden.  

Oudergeleding pakt dit snel op. Streven is afronden voor het eind van het schooljaar. C en A 

kijken hoe ze de contacten kunnen leggen tussen de vereniging en MR O.B.S. Beekbergen 

 

Anti-pestprotocol 

 

Wanneer er een pestsituatie is, verwachten wij als leerkrachten dat ouders de 

groepsleerkracht inlichten, zodat we actie kunnen ondernemen. Anders bespreken met 

Yolanda of Danielle. 

Zijn ouders op de hoogte van deze eerste stappen? 

Eerder werd dit besproken op de infoavond aan het begin van het schooljaar. Dit moment is er 

nu niet meer.  

Hoe kunnen we dit nu aan ouders kenbaar maken? 

Personeelsgeleding denkt na hoe we deze informatie beter bij ouders te krijgen. 

 

Klachtenregeling  

 

Kinderen maken eens in de twee of drie jaar een tevredenheidsonderzoek. Een vraag daarbij is 

of ze weleens bij de vertrouwenspersoon zijn geweest. Kinderen wisten vaak niet wie dit in de 

school is.  

Weten ouders dit wel? Dit staat wel in onze schoolgids. 

Ook goed om dit met het team te bespreken hoe we dit nog beter kenbaar kunnen maken bij 

kinderen en ouders.  

MR kijkt met begeleiding vanuit verenging of wij als MR er ook nog wat meer mee kunnen 

doen.  

 
Rondvraag 



 
Is er nog iets voor de MR om te delen? 
Ouders infomeren over het digitaal vergaderen binnen de MR 
A. kijkt verder nog even wat er gedeeld kan worden met ouders in de UDSG. 
 
 
Actiepunten 

- A. kijkt wat er in de UDSG gecommuniceerd gaat worden naar ouders 
- Oudergeleding zoekt contact met de vereniging die MR kan helpen in het opstellen 

van Jaarplan en eventuele andere documenten. Zij kunnen ons adviseren.   
 


