
 

Notulen digitale MR vergadering 21-04-2020. 

Notulist: Patricia. 

Aanwezig: Wendy, Martijn, Michel, Sandra, Henriette en Patricia. 

Afgemeld: Anne-Marie en een ouder. 

 

19.45 uur  Opening, binnengekomen post en mededelingen. 

- Geen post. 

- Mededeling: Anne-Marie zal niet aansluiten. 

- GMR digitaal vergaderen, document met tips. 

  In het vervolg kunnen ouders inbellen bij een digitale vergadering indien zij interesse hebben. 

  Zij kunnen dat kenbaar maken bij Wendy Bosker(voorzitter MR). 

- De GMR is op zoek naar nieuwe leden, inschrijven t/m 24 april, verkiezingsperiode van 05-05 tot 06-06. 

  Dit is te kort om nog actie te ondernemen. 

- Communicatie naar ouders niet alleen via Facebook, ook via de website en eventueel via de memo. 

- Nieuwsbrief VOO.(Vereniging voor Openbaar Onderwijs). 

  De VOO-adviseurs kunnen medezeggenschapsraden helpen met kennis en praktijkervaring van  

  uiteenlopende onderwerpen. 

- Nieuwsbrief van zowel VOO als CNV: Corona en werk. Zie agendapunt ‘digitaal lesgeven’. 

   KBS Kievitsloop volgt kennis, ervaring en cursusaanbod van het CNV. 

- Nieuwsbrief VOO: armoedebeleid en cursus. 

De MR kan als het gaat om armoedebeleid een eigen initiatiefvoorstel schrijven(artikel 6 lid 2 WMS) 

en daarmee de directeur verzoeken om armoedebeleid te ontwikkelen. Scholen zijn niet verplicht om 

een armoedebeleid te formuleren en dit onderwerp staat dan ook niet voor advies of instemming in de 

Wet medezeggenschap op scholen. 

Op dit moment is het voor KBS Kievitsloop niet van toepassing. 

- Cursus: VOO-cursus MR en jaarverslag. Hier leren MR-leden hoe zij het jaarverslag moeten lezen, 

  beoordelen en hier vragen over stellen. 



  Wendy en Martijn zouden een soortgelijke cursus volgen, maar die is niet doorgegaan i.v.m. het  

  Coronavirus. 

  Henriette checkt nieuwe datum waar opnieuw ingeschreven kan worden voor Wendy en Martijn. 

   

De notulen van 03-03-2020 zijn vastgesteld en gepubliceerd.  

Sandra heeft een nieuwe baan, per 1 juni 2020. Met het vertrek van Sandra komt er een vacature voor 

de personeelsgeleding van de MR. Actie Henriette: Zorgen voor een vervanger op 23 juni (tijdelijk en/of 

permanent). 

De tweede termijn van Michel Verhees als MR-lid loop dit schooljaar af. Dit betekent dat er een nieuw lid 

vanuit de ouders aangedragen dient te worden. Actie: Martijn en Henriette organiseren een verkiezing. 

 

Vakantierooster 2020-2021. 

Adviesrecht. 

Namens Anne-Marie voert Henriette het woord aangaande het vakantierooster. 

Het gedeelde rooster is een landelijk voorstel en vanuit BOVO(Basis-en Voortgezet Onderwijs). 

 

- De studiedag van 27 januari is verplaatst naar 3 februari. 

  Die keus is gemaakt omdat de periode in de eerste weken van januari in het teken staan van (cito) 

  toetsen. De leerkrachten zijn dan bezig met invoeren en analyseren van de toetsen. 

- 27 november is een lesvrije dag, i.v.m. een drukke periode. 

- In de geplande juni week(week 26) is maandag studiedag gepland voor het team. 

De meerderheid van het team heeft positief advies gegeven. 

De oudergeleding geeft ook positief advies. 

 

Extra agendapunt: Persconferentie! 

Oudergeleding vraagt wat de teamleden ervan vinden dat de scholen weer opengaan 11 mei. 

Alle drie de teamleden vinden het fijn om de kinderen weer in de klas te ontvangen. 

De manier waarop wordt besproken bij Ministerie, PO raad, INOS en de teams. Dat komt de komende 

tijd aan de orde. De MR wordt hierin meegenomen middels extra vergadering(en). 

De oudergeleding vindt dat het team het thuisonderwijs goed heeft opgepakt en vorm gegeven. 



Dit is relatief snel opgepakt en heeft geholpen structuur en intensief contact met de leerkracht en klas te 

houden voor de kinderen. Ook spreken ouders de zorg uit over mogelijke leerverschillen bij de 

terugkomst naar school. Er wordt aangegeven dat sommige kinderen alsnog twee momenten in de week 

op school onderwijs hebben mogen ontvangen. Natuurlijk gaat bij het herstarten van onderwijs op 

school hier de aandacht naar uit. Eerste prioriteit is het welbevinden van de kinderen en dat ze zich weer 

veilig voelen in de groep. Van daaruit kunnen de kinderen weer tot( verder) leren komen. 

 

Corona-virus; digitaal lesgeven. 

 

In de WMS staan verschillende artikelen waarop de (G)MR zich kan beroepen om mee te mogen praten 

over het corona-beleid van het bestuur/de directie. Het belangrijkste artikel is artikel 10.1  een 

instemmingsrecht van de hele MR op de regelingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. 

Ook artikel 11.1 een adviesrecht voor de hele MR over de organisatie van de school, speelt hier een rol. 

Als het gaat om het vormgeven van het thuisonderwijs kan ook het beleid rondom de voorzieningen voor 

leerlingen in beeld komen. In het primair onderwijs is dat een instemmingsbevoegdheid van de 

oudergeleding. 

Op KBS Kievietsloop is bij aanvang van thuisonderwijs gekozen voor de basisvakken: rekenen, 

taal/spelling en technisch lezen. 

 

Rondvraag en sluiting. 

 

Martijn: Hoe worden ouders geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent weer naar school gaan? 

               In eerste instantie waarschijnlijk door INOS en Anne-Marie via Parnassys en memo. 

               Verder via Ineke op de website en Michel over facebook. 

 

NB: Wanneer er geen besloten digitale vergadering is kunnen ouders zich aanmelden bij Wendy. 

        Zij zijn dan slechts toehoorder(s) en hebben geen spreekrecht. 

 

 

 

  

 

 



Actienummer Wat Actie Wie Gereed  Status 

 
2020214-01 

Checken nieuwe 
datum cursus 
MR Wendy en 
Martijn. 

Nagaan bij 
CNV. 

Henriette.  aanvang  
schooljaar 
2020/2021. 
 

 

 
2020214-02 
 

Zorgen voor 
vervanger MR 
vergadering 23 
juni en evt. 
permanent. 

Nagaan binnen 
team 
Kievitsloop. 

Henriette. Voor 
pinksterweekend. 

 

2020214-03 
 

Nieuw MR lid 
oudergeleding 
schooljaar 
2020/2021. 

Verkiezingen 
organiseren. 

Henriette en 
Martijn. 

Juni 2020  

 
 

     

 
 
 

     

      

      

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


