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Notulen MR vergadering woensdag 28 april 2021 
 

 
Start vergadering om 1945 uur, Microsoft Teams 
 
notulist:  Inge 
aanwezig: Hans, Eveline, Patty, Wim, Elja, Sandra, Maaike, Menno, Inge  
afwezig: Martijn, Jolande G., Maarten  
 
1. opening en vaststellen agenda 
 
2. welkom Patty als nieuw lid PMR 
 
3. corona update: het gaat met pieken en dalen. Inmiddels heeft het ongeveer een 
6tal groepen betreft, steeds op opzichzelfstaande gevallen. Afgelopen weekend in de 
groepen 8 wat grotere uitbraak. 4 besmettingen in groep 8b + leerkracht en 1 besmetting 
in groep 8c. Er was wat verwarring over de dag van testen, Wim heeft hier nog een 
duidelijke mail over gestuurd. Er is nu vertrouwen dat er op de goede dag getest wordt. 
Groepen 8 hebben door verschillende omstandigheden toch wat gemengd, daardoor 3 
groepen in quarantaine. Hier moeten we scherp op blijven. Dit heeft gewoonweg te veel 
gevolgen bij een besmetting.  
 
4.          traject continurooster: duidelijke uitslag van de leraren. Een grote meerderheid is 
voorstander voor een continurooster met 4 dagen tot half 3 en woensdagmiddag vrij. 
Volgens Sandra is er wel wat strategisch gestemd om zeker te zijn van de vrije 
woensdagmiddag. Dus wellicht zullen er nog meer voorstanders zijn voor deze vorm van 
continurooster. Het was ditmaal een veel duidelijker traject. De volgende stappen zijn om 
voor de meivakantie dit met de mr te bespreken om na deze vergadering de ouders te 
informeren over de uitslag. Ook aan ouders laten zien hoe dit rooster eruit gaat zien. Wim 
is bezig met een info-gids naar ouders toe, ook met betrekking tot vrijwillige bijdrage. Wim 
wil dit samen met de uitslag van de stemming na de meivakantie naar ouders versturen. De 
bedoeling is dat er daarna online vragen gesteld kunnen worden. In de 3de week na de 
vakantie zal er dan een stemming volgen onder ouders. We moeten goed gaan bedenken 
hoe we dit gaan doen. Ook zullen we de criteria  moeten vaststellen wat de meerderheid 
gaat worden om uiteindelijk een ja te kunnen geven op dit rooster. We moeten een goede 
en betrouwbare manier vinden om online te stemmen. Bij het huidige online stemsysteem 
is er toch een mogelijkheid om meerdere keren met verschillend e-mailadres te stemmen. 
Kober is ook bezig om een goed systeem hiervoor te vinden voor hun organisatie, dus 
wellicht kunnen we de kennis met elkaar delen. Sandra vraagt of we met al deze stappen 
de 6 weken voor de zomervakantie kunnen halen? Wim denkt van wel, wellicht morgen in 
de nieuwsbrief al melden wat de uitslag is zodat ouders al kunnen meedenken. Menno 



vraagt of het niet een stem per ouder moet zijn ipv stem per kind? Ivm gescheiden ouders. 
Anderzijds is dit weer in het nadeel van alleenstaande ouders. Wellicht stem per adres? 
Wim voelt toch meer voor stem per gezin.  
Hans denkt dat een briefstem inleveren bij leerkracht nog het minst fraudegevoelig en 
snelste wellicht is. We vinden dat de ouders met een kind in groep 1 t/m 7 mogen 
stemmen. Wat is het percentage voor een instemming? Werkgroep stelt een meerderheid 
van 51% voor. Niet stemmers tellen deze wel of niet mee? Ze tellen niet mee in de 
stemming. ´neutraal´. Sandra stelt voor 51% van de ja en nee stemmers. Stemming 
anoniem? Ja lijkt ons. Leerkrachten wel vragen om actief om briefjes te vragen, vooral bij 
de jongere kinderen. Stemming van 51% is meerderheid dus meer dan 50%. Stembriefjes 
bij leerkrachten laten inleveren. Werkgroep gaat hier mee verder.  
 
5. werktijdenregeling 2021-22 
Dit schooljaar nog niet met personeel over gesproken. Wim legt uit hoe de situatie nu is. 
Plaatsgebonden van 8 tot 4 uur. Hier is wat ruis over wat met Ildefon destijds is 
afgesproken. Er is toen gestemd voor geen plaats en tijdgebonden werktijden. Wellicht nog 
eens opnieuw bij het team laten passeren. Het lijkt Wim toch wel wenselijk om na 
schooltijd in ieder geval nog een uur bereikbaar te zijn voor ouders. Met het 
continurooster verandert de tot tijd op woensdag tot half 2 en andere dagen tot half 4. 
Hans geeft tip om uniformiteit in de bereikbaar na schooltijd voor ouders af te stemmen. Al 
is het maar een half uur na schooltijd. Dit zou niet leerkracht afhankelijk moeten zijn.  
 
6. urenbesteding/onderwijstijd/vakantierooster 2021-22 
Wim licht het rooster voor komend schooljaar toe. Hans vraagt naar de uren waarom het 
niet 5,25 is maar 5,00? Wim denkt dat nog aangepast moet worden. Er zal nog goed naar 
naar de verdeling van de studiedagen gekeken moeten worden. 
Wim vraagt zich af of de 2 lesvrije dagen gemist zullen worden. Dat denkt de pmr zeker 
want deze dagen worden door velen gekoesterd voor administratie en 
groepsbesprekingen. Wim geeft het voordeel dat het voor de individuele mensen de 
terugkomdagen kan verminderen. Maar dit kan ook anders opgelost worden met 
individueel maatwerk.  
Sandra vraagt naar een goede balans tussen begin en einde van het week. Of hier goed 
naar kan worden gekeken. Begin van de week kan 4 dagen extra vrij krijgen terwijl met 
dezelfde uren iemand anders aan het eind van de week 4 dagen terug moet komen. Kan dit 
wat minder extreem? Vooral de vraag om dit goed bij studiedagen te bekijken. Wim geeft 
aan dat de rest overmacht is door feest en vakantiedagen. Elja vraagt of we zelf ook in 
Cupella kunnen meekijken naar je toekomstige situatie voor het volgende schooljaar. 
Volgens Wim kan dit. Inos heeft dit in eerste instantie nog niet gedaan omdat directeuren 
er zelf nog onbekend mee waren. Wim vraagt zich af of andere scholen dit al doen? Wim 
gaat dit navragen. Wim gaat het rooster nogmaals aanpassen en checken of de 5 naar 5,25 
aangepast moet worden. Ook worden de lesvrije dagen er weer ingezet.  
Volgende vergadering komt dit punt terug. Ook nogmaals naar het vakantierooster kijken. 
Vooral met betrekking tot de verdeling van de studiedagen begin en einde van de week.  
 
7. formatieplan 2021-22 
Wim licht dit mondeling toe. Er wordt druk gepuzzeld. Er worden gesprekken gevoerd met 
collega´s waar wat wijzigingen zijn. Het schiet al wel op. Het plan wordt gebaseerd op 
groepen 1 die hele week naar school zijn met 4 groepen 3. Ook de wensenformulieren 
worden hier bij gebruikt. Eerst zullen de collega´s individueel benaderd worden, daarna zal 



groter plaatje gedeeld worden. Daarna zullen er ook vacatures ingevuld moeten worden en 
zal er nog een mobiliteitsronde komen. In ons team heeft niemand zich hier vrijwillig voor 
aangemeld.  
Wel kunnen er collega´s van andere scholen op de vacatures reageren.  
Wim zal het plan met de indeling (niet de poppetjes) ook eerst met pmr bespreken. De 
nieuwe collega´s bij de kleuters staan op de rol en worden bij vervasting meegenomen 
op de formatielijst.  Er zal daarnaast ook voorrang worden gegeven aan de tijdelijke 
collega´s.  
Taakinvullingen zoals teamcoördinatoren zullen parallel lopen in dit proces.  
 
8. RIE 
Checken van de actiepunten. Hans vraagt zich af wat de achtergebleven punten voor juli 
2020 voorstellen. Moeten deze aangepast worden? Wellicht in het rooster wanneer deze 
punten dan wel aangepakt worden. De organisatie structuur van Breedsaam loopt volgens 
Wim al wel stukken beter. De punten die de verantwoording van school zijn hebben we 
afgevinkt.  
 
9. uitslag tevredenheidsmeter 
Er is een reminder gestuurd naar de ouders en de termijn is dus verschoven. Het is een 
kleinere meting om toch te kijken hoe we er voor staan en of we er actiepunten uit kunnen 
halen. Wim geeft mee dat Corona de tevredenheid kan beïnvloeden. Maaike merkt op dat 
het generiek is, hoe tevreden ben je? Hoeveel plezier gaat uw kind naar school? Dit kan per 
kind verschillen. Dit maakt het lastig om in te vullen. Menno vraagt of het naar beide 
ouders is verstuurd. Wim geeft aan dat het naar 1 ouder is verstuurd. Aantal respondenten 
verandert dan wel merken we nu op.  
Dit punt komt in de volgende vergadering terug op de agenda.  
 
11. verkiezingen OMR 
Volgende vergadering in juni zullen er nieuw ouderleden aanschuiven. Morgen een mail 
naar ouders om de verkiezing te starten zodat na de meivakantie de stemming kan 
plaatsvinden.  
Hans stelt voor om dit ook via briefstem te doen. Bij leerkracht in laten leveren. Oudste 
kind levert het briefje in. Inge verzamelt en telt de stemmen. 1 stem per ouder. Alle 
ouders mogen nog stemmen. Menno gaat nog wel kijken of er een digitale manier 
mogelijk is. Wim gaat het ook nog via de servicedesk navragen. Het beste zou zijn via 
een codesysteem. Ook Maaike gaat dit onderzoeken. Via de mail zullen we hier over 
verder communiceren.  
Hoe gaat het voorzitterschap verder?  Hans stelt voor om de verkiezingen nog voor te 
bereiden en wil in de volgende vergadering  na de opening het stokje over te dragen. 
Oudergeleding graag via de mail naar Hans reageren of ze een voorzitterschap zien 
zitten. 
 
 
12. rondvraag 
geen rondvragen!  
 
13. sluiting 

 
Volgende vergadering: woensdag 9 juni 2021 
notulisten volgende vergaderingen: Inge (28-4), Sandra (9-6), ? (6-7) 



 


