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Notulen  MR Vergadering 2021 

Nr. Agendapunt: Toelichting: 

1. Opening, 
vaststellen 
agenda 

  

2.a Bespreken en 
vaststellen notulen 
& actielijst  

De notulen van 04-02-2020 worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 

2.b Ingekomen 
stukken 

 

3a Mededelingen 
team 

We zijn blij met een 2e printer op het hoofdgebouw. 
Ook hebben we 3 nieuwe digiborden gekregen die erg gewaardeerd 
worden. 
Kidslab is weer gestart voor de bovenbouw. Day a week school is 
online gestart. 
 

3b Mededelingen 
Marije  

-Personeelszaken: Moos werkt weer een aantal uur. Ze is haar uren 
aan het opbouwen. Met Leon gaat het weer goed. Anjuscha werkt op 
de maandagen nog niet. Astrid B. vervangt haar nog steeds. Esther 
zit thuis totdat ze vaccineert wordt. Danielle vervangt haar. Eveline is 
vaker in haar groep 5 aanwezig. Tom vraagt hoe het verder gaat als 
Eveline weer helemaal terugkomt. Er wordt gevraagd voor een 
schrijven naar deze groep. 
De formatiegesprekken zijn begonnen. Er zijn meer uren 
aangevraagd voor onderwijsassistentes. De gesprekken lopen goed. 
Er wordt gevraagd of er iets mogelijk is in de formatie op de lange 
termijn vanwege de groei in Badhoevedorp. Yvonne heeft gevraagd 
aan MP of er niet een nieuwe school gestart kan worden vanwege 
het groeiende aantal leerlingen. Dit is nog niet aan de orde. Tom 
oppert of het niet een idee is om de gemeente een brief te sturen. 
Yvonne neemt dit op zich.  
Corona:  Een aantal kinderen zijn thuis, omdat hun ouders corona 
hebben. Ouders houden hun kind thuis bij verkoudheid. Dit is erg 
prettig. 

 Mededelingen 
Yvonne 

- Het nieuwe meubilair komt in mei.  
- Sinet (tussenbedrijf van klussen rondom de school) heeft gevraagd 
of we nog wensen hebben die we niet eerder hebben doorgegeven. 
We willen graag nieuwe zonneschermen op het hoofdgebouw. Ook 
willen we de deuren bij de wc’s laten aanpassen, zodat er geen 



 
 

kinderen meer onderdoor kunnen kruipen. Deze punten zijn 
goedgekeurd. De zonneschermen worden in de meivakantie 
geregeld. 
- Er komt begeleiding van onderwijsadvies op 2 groepen van onze 
school om de sociale verhoudingen van de leerlingen te verbeteren 
en positiever te maken. Ze komen observeren en geven daarna aan 
wat we kunnen doen. Ouders worden geïnformeerd nadat de 
observatie heeft plaatsgevonden.  
- De Gezonde school is een aanpak waarbij je een vignet kunt 
aanvragen. Hier zit subsidie aan verbonden. Leon heeft voor Natuur 
en milieu en sport een vignet aangevraagd. We zijn in afwachting 
van akkoord.  
- Met de extra groep volgend schooljaar komen we tijd te kort in de 
gymzaal. Dit wordt een uitdaging. 
 

3c Directieberaad -Veel stand van zaken rondom corona besproken.  
- Het Nationale onderwijsplan is besproken. 
 

3d Mededelingen / 
info GMR 

In een eerdere MR vergadering hebben we de inschaling van 
directeuren en leerkrachten besproken. Marieke heeft onze zorg 
over de aantrekkelijkheid van de directeursfunctie op de ONS 
neergelegd bij de GMR. Er was niet een doordacht antwoord. 
 

3.e Voortgang 
jaarplan ONS 

-Kidslab en Day a week school: Liggen aardig op schema.  
-Het doel voor woordenschatonderwijs geven aan NT2 leerlingen is 
volbracht. Ook tijdens de lockdown ging dit door. 
- De digitale adaptieve cito eindtoets moet nog plaatsvinden. 
- Op dit moment worden de proeflessen voor een nieuwe 
rekenmethode gegeven. Dit is later dan gepland, vanwege de 
lockdown. Daarna wordt een besluit genomen welke methode er 
aangeschaft gaat worden. 
- In de groepen 1-2 worden de thema’s nu anders voorbereid. Dit 
gebeurt ook meer gezamenlijk.  
- Formatief evalueren ligt op zijn gat. We hebben twee keer een 
nascholing gehad. Leerkrachten hebben een start gemaakt. De 
laatste studiedag is niet doorgegaan en de komende gaat ook niet 
door. We bereiken hierdoor minder dan gepland. We wisten al dat dit 
onderwerp niet in 1 jaar afgerond zou zijn. Zodra het mogelijk is 
wordt dit meer opgepakt. 
- We zijn bezig met het opschrijven van onze eigen normen. We 
waren al ver, maar door corona heeft MeerPrimair dit even 
stilgelegd.  
- Inzet nieuwe specialisten: Maureen is de opleiding aan het volgen 
voor reken coördinator.  Jeffrey volgt de opleiding voor 
toekomstgericht onderwijs. Petra voor vervreemde talen.  
- In de groepen 1-2 moet er een nieuw observatiesysteem komen. Er 
zijn er al 2 uitgeprobeerd. Er volgt er nog 1. Een beslissing volgt  
hierna. 
-Duurzaamheid: De kas en het kippenhok zijn uitgebreid. Na de Cito 
eindtoets starten de groepen 7/8 met de Basic Skills. De grond voor 
de schooltuintjes wordt binnenkort vernieuwd, zodat de kinderen 
kunnen starten.  
Er wordt gevraagd of er ook punten zijn die nu spelen die niet in het 
jaarplan stonden. Buiten Coronaproof lesgeven is er alleen het 
sociale gedeelte in de 2 groepen die dit extra behoeven. Esmee vult 
nog aan dat groep 3 op dit moment geen duuurzaamheidsproject 
hebben, omdat de kippen zijn verhuisd naar de dependance. Zij volgt 
de opleiding tot bouwcoordinator. Hiervoor moet zij een verslag 



 
 

schrijven, waarbij ze de groepen 3 in contact wil laten brengen met 
de zorgboerderij. Wellicht kunnen zij hier iets in betekenen. 
 

3.f Leerlingenraad We hopen volgende keer dat de leerlingen kunnen aansluiten. De 
vergadering van de leerlingenraad heeft nog niet plaatsgevonden. 
 

4. ARBO De ARBO coördinator heeft een evaluatie ingevuld. We behalen niet 
alle punten: 
-Directeur overlegt met MR over ARBO beleid, bij deze. 
- Een infectieziekte beleid hebben op school. Dit hebben we op het 
moment niet. We gaan dit ook niet schrijven. Veel scholen hebben dit 
niet. MeerPrimair kan dit beter breed aanpakken. 
- De digiborden moeten in hoogte verstelbaar zijn. De nieuwere 
borden hebben dit al, de oudere niet. Wanneer ze vervangen worden 
zit deze functie er standaard op.  
- Temperatuur. Het hoofdgebouw heeft een apparaat om de 
temperatuur laag te houden. Dit is niet in orde. 
- Snoeren voor permanente apparatuur moet achter een kunststof 
reels zitten. 
- In de meterkast mogen er geen spullen opgeslagen staan. Onze 
meterkast is heel diep en er staan nu wel wat spullen. 
 

5. Brandveiligheid 
locatie 
Roerdompstraat 
17 

Naar aanleiding van het toegestuurde stuk van de MR van de BAS:  
Yvonne heeft dit besproken met bestuur en huisvesting. Het gaat om 
13 personen die teveel in het pand aanwezig zijn. Ze zijn nu aan het 
berekenen of ze daadwerkelijk echt over dat aantal heen komen. 
Daarna bepalen ze verder. Inmiddels is er door SOPOH al een 
nieuwe vergunning aangevraagd voor het aantal personen die 
aanwezig in het schoolgebouw. Yvonne zal ze met de BAS 
communiceren of er binnenkort een brandoefeningen kan 
plaatsvinden.  
 

6. Subsidies  SCHOOLkracht subsidie:  
-We hebben nascholing aangevraagd voor ‘’met sprongen vooruit’’. 
Helaas is dit niet gekeurd 
-Onderwijsachterstand is aangevraagd. Hiervan hebben we de 
methode’’ met sprongen vooruit’’ aangeschaft en we geven RT. 
-Extra handen in de klas: Er komt een adviseur van Onderwijsadvies 
voor die 2 groepen en externe RT.  
-Nationaal onderwijsplan is besproken. 

7. Geplande in- en 
uitstroom ouders 
en leerkrachten 

Marieke en Petra stoppen bij de MR. Er hebben zich al 3 nieuwe 
leerkrachten aangemeld. Dit worden verkiezingen. Voor de 
oudergeleding moet er een vraag uitgezet worden en kijken of er 
verkiezingen nodig zijn. Marieke past de brief aan en Yvonne stuurt 
het door naar alle ouders.  

8. Rondvraag en 
sluiting 

Brandbrief moederhart als bijlage verstuurd. Wij volgen het landelijke 
beleid.  
Marije heeft de gemeente verzocht om te komen surveilleren op de 
tijden dat de school opent en sluit. De parkeersituaties zijn soms 
onveilig. Hier wordt over gesproken.  

 

 


