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meeting via teams 

   
Nr Onderwerp Doel Tijd 
1.  Opening - Voorzitter 

• Afmeldingen + Mededelingen  

• Vaststellen agenda+actielijst doornemen. 
• Inventariseren rondvraag: geen rondvraag 
• Notulen vorige vergadering (bijlage 1) er komt een aangepaste versie voor de 

website: geen namen en geen gevoelige info. Secr. past dit aan en stuurt de 
nieuwe versie voor check naar voorzitter en dir.  

Ter info 19:30 

2.  Onderwerpen met directie 
• werkwijze vanaf 8 juni- hoe wordt het onderwijs ingevuld (schooltijden, 

wel/niet continurooster, wel/geen externen in school, effect vanuit 
Partou voor ouders)  
– Met Partou is gesproken: zij zeggen de TSO contracten op met ouders. 
Tot de zomer blijft het continurooster staan, Prisma vergoed het 
inkomstenverlies voor Partou zodat de contracten na de zomer nog wel 
staan. Voorstel van Tamara: continurooster houden tot de zomer. Ook 
van veel ouders hierover positieve reacties met de vraag of dit niet 
blijvend kan zijn. De discussievraag gaat over of je al voor een langere 
periode, bijv eind 2020, moet beslissen het te continueren. In de MR 
wordt aangegeven dat het belangrijk is om in kortere periodes te 
beslissen zonder informeel in een blijvende situatie te ‘rollen’. Team en 
ouders hebben daar een belangrijke stem in. Dir geeft aan dat er 
draagvlak voor is. Bij elke volgende stap vanuit overheid en PO-raad is 
het verstandig om te kijken of er veranderingen nodig zijn. Een beslissing 
voor het hanteren van een continurooster voor langere termijn kan 
gekozen worden, maar daarna moet gekeken worden wat op dat 
moment de situatie is en op basis daarvan een nieuw scenario 
toepassen. Dir geeft aan dat de opvangpartners een eigen agenda heeft, 
die niet altijd te passeren is. Communicatie naar ouders over de situatie 
vanaf 8 juni komt in de week na Pinksteren. Tamara stuurt plan en opzet 
communicatie met RB en WR. Streven is dat dit 2 juni naar de MR-leden 
gestuurd wordt mits alle opvangpartners door dir gesproken zijn. Dit 
wordt besproken met Wilbert, Robert en Ilse.  
– Vraag: lopen leerlingen achterstand op doordat atelier nu stil ligt? Dir 
verwacht van niet, de thema’s van atelier komen wel in de klassen aan 
bod, niet groepsdoorbroken. De vraag gaat over de periode van volledig 
thuisleren. Vooralsnog lijkt daar geen achterstand.  
– De anderhalve meter afstand is niet bij iedereen zichtbaar.  
– we moeten gaan nadenken over verschillende scenario’s. Tamara geeft 
aan daar graag met de MR (of een delegatie) daar korte lijnen over te 
houden. Dat kan dan ook los van de geplande vergaderingen.  
– De doordraaimiddag: gaat deze door? Daarover is nog geen standpunt 
ingenomen, dat zal binnenkort besproken worden met de MR.  

• Methode: Gynzy wordt doorgeschoven naar een volgend moment. Er zijn 
een aantal aandachtspunten vanuit CNV, die kunnen dan meegenomen 
worden. Dir ontvangt die punten vanuit de Mr-o . Het zou goed zijn als 
Casper Schneider daarbij wordt uitgenodigd. Dit kan in klein comité. Er 
wordt een datum voor geprikt.  

• Formatieplan (aangepast ivm aantal groepen)  Het laatste plan is door 
dir vooraf gestuurd. Er komen 3 groepen 3 in plaats van 4. Er zijn nu 5 
groepen 6, dat worden vier groepen 7. De vraag was of je op dit moment 
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die groepen uit elkaar wilt halen. Voorstel is nu toch om met 4 groepen 7 
te starten. Er is in alle groepen een sociogram afgenomen, daar lijkt uit 
te komen dat er 1 groep is waar weinig groepsdynamiek is, voorstel is 
om die groep te verdelen over de andere groepen. Vanuit het bestuur 
mag vijf groepen 7 wel, maar er mogen het jaar daarna niet vijf groepen 
8 gevormd worden. Met het nieuwe plan passen alle groepen in Het 
Drieluik en hoeft niet uitgeweken te worden naar het gebouw van Het 
Avontuur. Gemist wordt het overzicht van de leerlingaantallen per 
groep. Die zijn in het eerdere plan wel per leerjaar aangegeven. Advies 
vanuit de MR-o: graag dit formatieplan met toelichting en 
leerlingenaantallen. Die toelichting is bij het vorige plan wel gegeven, er 
is alleen door veranderende leerlingaantallen nu gekomen tot 3 groepen 
3.   MP stuurt de instemming naar dir en MR.                                                                                                          

• begroting 2019-2020 De ontwikkelingen liggen momenteel stil door 
moeilijke bereikbaarheid van de controller van Prisma. Dir geeft dit bij 
het bestuur aan.  

3.  Onderwerpen zonder directie 

• Scholingsbehoeften MR-leden:  
• Verkiezingsuitslag naar GMR secretariaat: Er zijn inmiddels twee MR-p 

leden gekozen: Joost van Gelder en Carlijn Kuijpers. Vanuit de ouders is 

er geen aanmelding voor de verkiezing gekomen. Voorstel van RB is 

daarom WR als lid te laten blijven maar niet in functie van voorzitter. 

Akber stelt zich officieel nog verkiesbaar. Voorstel is om vanuit team 

geschikte kandidaten voor te dragen die actief benaderd kunnen worden. 

Actie MP. In de vergadering van 16 juni moet een nieuwe voorzitter 

gekozen worden.  
• Schoolgids Goedgekeurd, er kan ingestemd worden.JP en AK sturen de 

aanbiedingsbrief naar dir en MR.  
• gebruik Teams voor MR Alle files worden daar naar gestuurd. Die zijn via  

Drieluik Sharepoint bereikbaar. Formele reglementen en jaarverslagen 

moeten bewaard worden. We komen hierop terug in een latere 

vergadering. WR bereidt dit voor en doet een voorstel.   

advies 20:35 

4.  Binnengekomen post (zie Google drive/MR 2019/2020 Post in)  
Ingekomen post: er zijn mails binnen over een eventuele enquete over 
een continurooster. Dit bleek een persoonlijke actie van een paar ouders 
uit een groep. Is inmiddels opgelost.  

Ter info 20:55 

5.  Agenda volgende officiële vergadering (do 16-06-2020) 
-Jaarverslag bestuur + jaarplan van de organisatie volgend jaar 

-Vaststellen vergaderrooster (IB maakt voorzet. MP deelt GMR jaarplanning met 

IB.   

-Concept jaarplan MR 

-evalutie MR.  
 
Volgende overleg: 10 juni (Corona 19:00-20:30)                                                                                 

Ter info 20:55 

6.  Rondvraag + afsluiting Ter info 21:00 
 


