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Notulen extra vergadering MR “de Wereldster” d.d. 19-05-2020  

 

Aanwezig:  Nanja Bevers, Marjo v.d.Berg ,Tirza Debets, Belinda 

Linssen, Ronnie Mullers, Christa Somers, Thijs Vaessen. 

 

            

 

 

1. Opening 

Ronnie opent de vergadering 

 

2. Evaluatie herstart 

 

De school is weer bezig met fysiek onderwijs. Kinderen en leerkrachten hebben het gemist! 

Het is ontzettend fijn weer de dynamiek op school te hebben. Kinderen kwamen soms 

onwennig de speelplaats op, maar eenmaal binnen verdween dit snel. Het zien van de 

klasgenootjes doet de kinderen goed. Ook merken de leerkrachten dat ze graag weer 

onderwijs krijgen. Kringgesprekken zijn even fijn, maar echt weer les krijgen in een klas was 

ook duidelijk een behoefte. Het oude vertrouwde!  

De 1,5 meter is door het enthousiasme van klein en groot niet altijd te waarborgen, maar er is 

wel continu aandacht voor, op een prettige wijze. De genomen veiligheidsmaatregelen zijn 

duidelijk en werken ook fijn. Ook hebben de kinderen vooral de eerste dagen veel kunnen 

spelen. Het contact met elkaar was de eerste dagen het allerbelangrijkst en zo gewenst. 

De medewerkers die getest zijn, zijn gelukkig negatief. Dat heeft positief bijgedragen aan 

onze bezetting. Kinderen zijn ook erg gemotiveerd. Ook merken de leerkrachten dat veel 

kinderen thuis of op de noodopvang hard hebben gewerkt. Waar in de media veel over grote 

achterstanden wordt gesproken, lijkt dit mee te vallen. 

 

 

3. Ontwikkelingen 

 

Inmiddels is duidelijk geworden dat de scholen en BSO per 8 juni weer volledig zullen 

opengaan. Sommige leerkrachten zijn wat sceptisch en terughoudend. Met name bij de 

kleuters is het moeilijk om de anderhalve meter in acht te nemen. Mogelijk dat het gevoel 

van onveiligheid bij medewerkers toeneemt, hetgeen invloed kan hebben op de bezetting 

Eén groep heeft vier dagen geen leerkracht, hiervoor zal een alternatief gezocht moeten 

worden. 

 

 

4. Inventarisatie 

 

Naar aanleiding van de vorige vergadering, heeft de school een inventarisatie gedaan om de 

vraag naar noodopvang unit 1 en 2 in kaart te brengen. De resultaten van deze inventarisatie 

zijn: 

Van de 45 gezinnen met 2 of meer kinderen in unit 1 en 2 maken op dit moment 7 gezinnen 

regelmatig gebruik van de noodopvang. Van één gezin met 2 kinderen in unit 1 is er een 

bericht ontvangen dat ze opvang lastig geregeld krijgen.  

 



 

 

Verder ontvingen ze geen verzoeken om te ruilen/ mails met vragen rondom 

opvangproblemen. Er zijn 6 gezinnen met een kind in groep 1 en een kind in groep 2. 

Voorstel: Ouders van deze kinderen worden door school gebeld en indien wenselijk mogen 

deze gezinnen hun groep 1 kind laten komen op de lesdagen van groep 2. Groep 2 kinderen 

laten komen op groep 1 lesdagen is niet wenselijk, gezien het leerlingenaantal en de lesstof. 

Voorstel van school: De overige gezinnen, waarbij er een kleuter is en een kind in unit 2, 

mogen hun kleuter laten komen op de dagen dat het kind in unit 2 les heeft. Hier worden 

ouders over gebeld en dit wordt door de directie met de leerkrachten gecommuniceerd. 

Met dit voorstel wordt ingestemd en zal woensdag 20 mei worden uitgevoerd, zodat de 

ouders die dan willen, vanaf maandag 25 mei gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid. 

 

5. Rol MR gedurende afgelopen periode 

 

Er wordt nogmaals gesproken over de rol van de MR gedurende deze periode.  

Door de oudergeleding wordt geopperd dat een enquête een middel zou kunnen zijn om bij 

volgende zwaarwegende beslissingen de mening van ouders mee te kunnen wegen in de 

besluitvorming. Hierop volgt een discussie over de rol MR oudergeleding en met name de 

vertegenwoordiging van de ouders. Christa geeft echter aan dat de MR oudergeleding 

gekozen is en automatisch een mandaat heeft om bepaalde beslissingen samen met school 

te nemen.  

De oudergeleding geeft hierop aan dat er twijfel is aan de bekendheid van de MR (echter, 

indien MR onvoldoende bekend is bij ouders zal zij onvoldoende als aanspreekpunt kunnen 

fungeren voor alle ouders en voelt het dus niet prettig om dit mandaat te “ dragen”. ) Dit 

punt zal geagendeerd worden op de volgende vergadering.  

De oudergeleding van de MR geeft aan graag mee te willen denken, met name op gebieden 

waarop zienswijzen vanuit meerdere perspectieven wenselijk zijn. De school staat midden in 

de samenleving en heeft vele raakvlakken met andere sectoren/groepen.  

 

 

 

6. Rondvraag 

 

• Reguliere vergadering van 16 juni om 19.30 uur zal zoals het er nu naar uitziet 

plaatsvinden op school, de agenda volgt z.s.m. 

 

 

7. Sluiting 

Ronnie sluit de vergadering 

 

 

 


