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Algemeen 

 

Datum  26 september 2020 

Tijd  19:00 – 21:00 

Locatie  Nog te bepalen 

 

Deelnemers    

 

EAN  Edwin van Anraad (Voorzitter, OG)  TKO Thijs Kok (PG) 

MRI Marjan Rinsma (OG)   ADO Anna Doornenbal (PG) 

MPE Michael Peters (OG) (via Zoom)  MRO Manon Rolink (PG) 

 

JTW Judith van Twist (Directie) 

FWA Fleur van Walbeek (Directie) 

ROO Rianne van Oostveen (Team) 

              

Agenda 

 

1. Opening vergadering, vaststelling agenda, algemene mededelingen  

Om 19:00 uur opent EAN de vergadering. Er wordt een wijziging in de volgorde van agendapunten voorgesteld 

(punt 5 vóór punt 4 behandelen), er wordt een punt voorgesteld (vertrek JTW als interim schoolleidster) en de 

voorgesteld wordt om de evaluatie van de start van het schooljaar in coronatijd te skippen omdat hierover 

informeel al voldoende is gesproken. Deze zaken worden aangenomen. De agenda wordt aldus vastgesteld. Er 

zijn geen algemene mededelingen. 

 

2. Taakverdeling: notulist / secretaris      

MPE had in de vorige vergadering aangegeven zijn functie als secretaris neer te moeten leggen ivm lastig te 

combineren met werk. Besloten wordt dat deze functie zal rouleren over ouder- en teamgeleding, te bepalen per 

vergadering. Deze vergadering zal EAN deze taak op zich nemen.  

 

3. Verslag vorige bijeenkomst       

De notulen van de vergadering op 1 juli 2020 zijn vooraf aan de vergadering door de OR-leden beoordeeld. Op 

de thans liggende versie zijn geen opmerkingen. De notulen worden hiermee vastgesteld. 

    

4. Resultaten ouderenquête corona-aanpak     

De resultaten van de enquête zijn voorafgaand aan de vergadering verspreid en door de OR-leden en de 

directieleden beoordeeld. In de vergadering zijn deze besproken. 

 

FWA en JTW zorgen voor verspreiding van de samenvatting en conclusie van het onderzoek onder de ouders 

van de school. Ze geven hierbij aan wat er al gedaan is naar aanleiding van het onderzoek, wat er nog gedaan 
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zal worden en wat er met de MR besproken zal gaan worden. Het complete 

onderzoek zal worden gepubliceerd op social schools.  

 

 

5. Vertrek JTW 

JTW zal op 30 september voor het laatst op school zijn, dan eindigt haar klus als interim schoolleidster. Tot die 

tijd zal ze ervoor zorg dragen dat de IB en de zorg “inspectieproof” wordt en zal ze kwaliteitszorg op poten zetten.  

 

De MR dankt JTW hartelijk voor haar inzet de afgelopen maanden.  

 

6. Levensbeschouwelijke identiteit van de school    

FWE en JTW hebben ROO bereid gevonden om een toelichting te geven op de “levensbeschouwelijke identiteit” 

van de school. Eerder heeft de MR het belang van de levensbeschouwelijke identiteit, naast o.a. de Montessori-

identiteit, erkent. De toelichting was uitgebreid en werd ondersteund door de presentatie over de 

levensbeschouwelijke identiteit die ROO hierover ook geeft aan het team (vnl. nieuwe teamleden). Deze is als 

bijlage bij deze notulen opgenomen.  

 

De levensbeschouwelijke identiteit is katholiek. Deze is echter niet kerkelijk, vanuit het katholicisme wordt 

getracht openheid te geven over de diverse levensbeschouwingen. Dit sluit aan bij de denkwijze van Maria 

Montessori. Zij was katholiek, maar haar onderwijskundige ideeën zijn gericht op de vorming van kinderen met 

een complete identiteit. Levensbeschouwelijke vorming is onderdeel hiervan, uitdrukkelijk niet katholieke 

vorming.   

 

FWA geeft aan de ROO de “grote vieringen” (zie jaarplan, betreft oa de kerst- en paasviering) organiseert, 

lesplannen maakt en projecten op dit gebied leidt. ROO geeft aan dat ze hierbij streeft naar samenhang in hoe 

levensbeschouwing in het onderwijs voorkomt. De bedoeling is dat alle leraren de levensbeschouwelijke identiteit 

op overeenkomstige manier uitdragen.  

 

De filosofische kant van het katholicisme is het uitgangspunt. Hiervoor zijn ook materialen aangekocht, waarmee 

kinderen in groepjes kunnen filosoferen (“Wakker”). 

 

De toelichting was zeer welkom, de MR dankte ROO hartelijk voor haar inbreng. 

 

7. Gang van zaken bij ziekteverzuim teamlid     20:00 – 20:10 

Op dit moment is verzuim een belangrijk punt. Daarom wilde FWA voor deze vergadering in coronatijd, dit 

onderwerp op de agenda te zetten. 

 

De regel bij verzuim is dat de eerste twee weken verzuim opgevangen moet worden ten laste van het 

schoolbudget. In de praktijk betekent dit opvang door de flexibele schil. Dit heeft als nadeel dat projectwerk blijft 

liggen, of dat de IB, de sportleraar of muziekleraar klassen overneemt waardoor ander belangrijk werk blijft liggen 

of er sport- en muzieklessen uitvallen.  

 

Als geen opvang door de flexibele schil mogelijk is, dan kunnen klassen worden opgesplitst en verdeeld over 

andere klassen. Dit kan maximaal drie dagen, anders wordt het te belastend voor alle betrokken klassen. 

Instructies worden lastig omdat de instructietafel vol zit, de aandacht van leerkracht is niet onbeperkt etc.. Na drie 
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dagen zal een klas thuis moeten blijven. Dit is onlangs gebeurd. Bij veel 

verzuim tegelijk zal praktisch worden gekeken en zal de pijn worden verdeeld 

over de klassen (niet één klas constant naar huis sturen, niet één klas  

 

 

doorlopend van leerkracht laten wisselen etc.). Hier moet alvast rekening mee gehouden worden, als gevolg van 

corona of quarantaine in verband daarmee.  

 

Formeel mogen PABO studenten in hun laatste fase voor de klas staan. Dit kunnen de stagiairs zijn, maar ook 

andere beschikbare laatste fase studenten aan de PABO. Nadeel is dan weer dat lesgeven op een 

montessorischool meer is dan puur de methodes doen. Niet iedere stagiair is hiertoe al voldoende in staat.  

 

8. Ouderavond en OKL-gesprekken digitaal     

Ter informatie deelt FWA mee dat de ouder-kind-leerkrachtgesprekken en de ouderinformatie-avond dit jaar 

digitaal plaats zullen vinden. De MR vindt dit gezien de corona-uitbraak volledig logisch. Er was echter een klacht 

van een ouder over binnengekomen, welke inmiddels is afgehandeld. 

 

Digitale OKL-gesprekken hebben als voordeel dat kinderen in hun vertrouwde omgeving (thuis dus) het gesprek 

kunnen voeren.  

 

Er is nagedacht over uitzonderingen. Bijzondere gesprekken en zorggesprekken mogen eventueel op school 

plaatsvinden.  

 

9. Jaarplan 2020/2021       

Het jaarplan is op hoofdlijnen doorgenomen. Het plan is als bijlage bij deze notulen gevoegd. De teamgeleding 

van de MR is bij het jaarplan betrokken en deze geeft aan hiermee in te stemmen. De focus zal liggen op de 

onlangs ingevoerde methoden zoals de rekenkasten. De MR stemt in met het jaarplan. 

 

10. Speerpunten (inventarisatie mogelijke punten)    

Dit jaar zijn er geen vooraf door de ouder- of teamgeleding voorgestelde speerpunten voor de MR. In overleg 

wordt besloten om de komende vergaderingen wel enkele punten te bespreken, namelijk de schoolgids, 

ouderbetrokkenheid en de Montistory.  

 

Voor wat betreft de schoolgids: deze volgt het format van de KSU. Daar is helaas niets aan te doen, omdat de 

KSU bepaalde wettelijke inhoudsvereisten moet borgen. Op een gepast moment zal aan de KSU worden 

aangegeven dat een grondige herziening vereist is om het document leesbaarder te maken – en meer wervend 

van aard.  

 

11. W.V.T.T.K. en sluiting vergadering      

Manon uit haar zorgen over de ventilatie in de gymzaal en vraagt zich af wie hiervoor verantwoordelijk is. FWA 

geeft aan dat ze op dit punt al actie ondernomen heeft.  
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Actiepunten 

  
 

# Onderwerp Status Eigenaar Initiatie Deadline 

 Consolidatie van huidige processen Hold PG/OG 26sep19 2021 

 Verbeteren communicatie ‘Ouderparticipatie’ Hold MPW 26sep19 2021 

 Bespreken PR-mogelijkheden school Hold PG/MRI 27nov19 2021 

 schoolgids actief FWA/JTW 26sep20 2021 

 ouderbetrokkenheid actief FWA 26sep20 2021 

 Montistory actief FWA 26sep20 2021 

 ventilatie in gymzaal actief FWA 26sep20 2021 

 


