
Notulen MR-VERGADERING 22-03-2021 
AANVANG: 19.30 ONLINE 
 
Aanwezig (online): JK, BvdE, JvL, CC, DvdH, DvL, TV. 
 
Notulist: JVL 
 
1. Welkom/Opening 

 
- Voorzitter opent de vergadering. Positief is het babynieuws. JK feliciteert de geboorte 

van de baby’s van de juffen. Helaas minder goed nieuws voor 1 van de leerkrachten 
die afscheid heeft moeten nemen van haar moeder.  

- Uitslagen Verkiezingen door de grote winst van D66 mogelijk goed voor onderwijs en 
de investeringen hierin. Tijd zal dit uitwijzen. 

 
2. Rondvraag 

 
Afwijking schooltijden binnen Zeewolde  
 
DvL geeft aan dat binnen Ante het in principe de bedoeling was om dezelfde tijden te 
hanteren, maar op later tijdstip is Kofschip hiervan afgeweken. Dit had met name te 
maken met dat er op deze school relatief veel kinderen met broertjes / zusjes op andere 
scholen zaten. Regenboog zou andere tijden hanteren (was al bekend), katholieke 
scholen waarschijnlijk ook.  
Jammer dat er geen eenduidigheid is, maar het blijft ook binnen de scholen  toch voor 
een gedeelte eigen initiatief. Misschien gemiste kans, omdat overleg te weinig lijkt te zijn 
gedaan. Leermoment voor in de toekomst. 
 
Naar aanleiding van de brief die is gestuurd over het vijf-gelijke-dagen model kwamen er 
nog 5 reacties van ouders welke allen zijn gebeld. Begrip voor uitleg en uitslag maar ook 
wel klein beetje teleurstelling, omdat oude tijden goed bevielen.  
 
 
Extra geld vanuit kabinet voor wegwerken leerachterstanden, hoe staat het hiermee?  
 
Half februari werd bekend gemaakt dat het kabinet geld vrij maakt om de 
leerachterstanden aan te pakken, door leerlingen de mogelijkheid te geven extra 
onderwijs te volgen aan het begin en aan het einde van de zomervakantie.  
 
DvL: 1 maart is hierover een webinar geweest vanuit de PO raad . Er is wel wat angst 
omdat men bang voor dure adviesbureaus en dat het geen structurele gelden zijn. 
Hierdoor zijn er ook nog wel veel onduidelijkheden, zoals de kosten maar ook hoe het 



inzichtelijk te maken en de verantwoording van de besteding van de extra budgetten. Er 
komt een raamwerk maar de echte duidelijkheid volgt later. Effectief waarschijnlijk 2 jaar 
in te zetten.  
Nu Cito’s zijn afgenomen worden de hiaten / achterstanden beter inzichtelijk dus hier 
kan het team wel mee aan de slag. 
Helaas is het ook nog niet duidelijk of de geldstromen naar Ante of per school specifiek 
komen. Geurt Morren neemt deel aan overleggen.  
DvL  geeft aan dat ze de MR op de hoogte houdt.  

 
3. Notulen vorige vergadering (18-01-2021) 
  
CC: aanvulling HvO / GvO  (3) → tot aan pasen geen externen in de klassen, dus online lessen 
die leerkrachten zelf opnemen bijvoorbeeld met vlogs. Hopelijk na pasen en versoepelingen 
waardoor dit fysiek onderwijs weer mogelijk is. Hetzelfde geldt overigens voor muzieklessen 
 
Verder geen inhoudelijke opmerkingen  
 
Notulen vastgesteld. 
 
 
4. Ingekomen stukken (zie agenda, geen aanvullende stukken binnengekomen) 
 
5. Mededelingen → geen aanvullende mededelingen behalve het babynieuws. 

 
6. Verkiezingen MR  

 
BvdE geeft aan zich niet herkiesbaar te stellen, ze heeft 6 jaar met plezier in de MR gezeten 
en ze vind het mooi geweest. JK zal zich wel herkiesbaar stellen, ook zijn termijn van 3 jaar 
zit er op officieel. 
Voorstel is om hier niet te lang mee te wachten en om uiterlijk na de meivakantie 
verkiezingen te houden (actie oudergeleding). 

 
7. Continurooster 

 
DvL geeft aan dat ze meerdere vragen krijgt of dit schooljaar nog teruggekeerd wordt naar 
het oude rooster. Wetering en Kofschip gaan dezelfde vraag stellen in MR.  
JK, BvdE en JvL geven alle 3 aan dat het prima is om duidelijkheid te geven, rommelig om nu 
voor de laatste maanden te switchen naar het oude rooster. Hoe eerder er duidelijkheid 
wordt geschept, hoe beter. 
DvL geeft aan dat er nog overleg is met Small Society inzake de opvang, mogelijk nog 
regeling voor ouders zonder cruciaal beroep. Partou kan hierin niets betekenen. Zodra hier 
duidelijkheid over is wordt dit teruggekoppeld.  

 
 
 
 
 



8. Vakantierooster 2021/2022 (eerste opzet) 
 
BvdE: geen opmerkingen over het rooster zelf, maar hoe zit het met de studiedagen? DvL 
geeft aan dat deze nog moeten worden ingevuld zal in later stadium maar zo snel mogelijk 
gecommuniceerd worden.  
 
JK:  kerstvakantie begint op zaterdag de 25e (1e kerstdag?) Vrijdag de 24e wordt 
hoogstwaarschijnlijk een studiedag. 
 
JvL: waarom is tweede week van meivakantie nog alsvoorstel? Ligt bij alle scholen. De eerste 
week (30 april – 8 mei) is al landelijk vastgesteld. Voorstel is lokaal afgestemd geeft CC aan 
 
DvL: Studiedagen worden dus nog afgestemd (ook met externen), zo spoedig mogelijk 
reactie / vaststelling.  
 
Verder geen bijzonderheden.  
 
Vakanties vastgesteld. 

 
9. Lunch en traktaties 
 
DvL: In de teamvergadering aangegeven dat er veel verschil zit in wat kinderen meekrijgen. 
Streven is niet per se een gezonde basisschool, maar misschien wel goed om kaders te 
stellen?  
BvdE: moeilijk om een lijn te trekken, waar trek je een lijn? Is heel persoonlijk. Moeilijk om 
kaders vast te stellen.  
JvL: Blijft uiteindelijk wel verantwoordelijkheid ouders. Moeilijk om echte kaders te stellen. 
Leerkracht heeft een signaleringsfunctie, als het te veel van het goede is kan leerkracht 
bijvoorbeeld via Parro de ouder(s) contacten.  JK  is het hier ook mee eens.  
Misschien een keertje benoemen in de nieuwsbrief / Wolderweetjes (DvdH/ TV/ JK).  
Inzake traktaties leerkracht ook zelf signaleren. Melden in de Parro app als het teveel van 
het goede lijkt te zijn. 
 

 
10. 40 jarig bestaan 
 
CC: Augustus 2021 is het 40 jarig bestaan van de school. Er is een aardig budget (€ 2.000) 
vanuit de ouderraad en er komt een aanvulling vanuit Stichting Ante. Komt in de 
jaarplanning, kan een mooi feestje voor de kinderen worden, hopelijk met versoepelingen 
straks ook met ouders 
Per 1 aug neemt CC ook afscheid. 
CC vraagt om input / meedenken vanuit MR.  
BvdE: Ouderraad heeft ook gepolst bij MR leden of budget niet te gek was etc. Daar is al op 
aangeven dat dit gewoon goed gevierd moet worden.  
Verdere planning volgt dus nog. 
 

 



11. Protocol weeralarm 
 
Naar aanleiding van de twee (weer) code rood maandagen in februari is er een projectteam 
aangesteld om een protocol / beleid op te stellen hoe in te toekomst als scholen om te gaan 
met deze (weers)omstandigheden. Doel is om duidelijkheid te creëren, een eerste opzet is 
rondgestuurd.  
JvL en BvdE geven aan: logisch verhaal, duidelijk protocol. Blijft wel goed om beleid te 
hebben maar nog veel voor open invulling. 
 
DvL: timing was onhandig, daar waren wel wat mensen ongelukkig mee.  
Veel onbegrip vanuit ouders. Vandaar ook noodzaak om duidelijkheid in de toekomst te 
kunnen geven. 
 
CC geeft aan dat sommige dingen wel wat ver gaan (slapen bij een collega in zeewolde bijv), 
en dat er hieromtrent ook nog dingen besproken zullen worden binnen het team.  
 
JK vraagt zich wel het nut af van het protocol zoals deze er nu ligt, er zijn veel open eindjes 
Het doel / standpunt is namelijk om de school zoveel mogelijk open te houden, maar komt 
dit dan wel overeen met het advies van (bijvoorbeeld) het KNMI? 
 
DvL vraagt om feedback te mailen. Ook wordt het team nog geraadpleegd.  

 
12. Convenant passend onderwijs 

 
Er is door samenwerkende scholen in Zeewolde een samenwerkingsconvenant opgesteld. 
Alle schoolbesturen hebbe duidelijke afspraken gemaakt voor onderlinge samenwerking, 
Iedereen heeft zich er aan verbonden. Er waren voorheen wel mondelinge overeenkomsten, 
maar nu is een en ander schriftelijk vastgelegd, voor 1,5 jaar. Ter info voor de leden MR 
doorgestuurd, verder geen opmerkingen vanuit de MR.  

 
13. Enquêtes ouders en medewerkers 
 
Enquetes worden kort besproken. Conclusies: opkomst / respons aan de lage kant,maar wel 
mooie cijfers. Overall tevredenheid zowel bij ouders als bij leerkrachten lijkt vrij hoog.  
DvL geeft aan dat het inderdaad jammer is van de relatief lage respons, mogelijk meer 
benadrukken hoe belangrijk het voor de school is. Maar blijft moeilijk hoe een hogere 
opkomst te krijgen, want de enquêtes zelf zijn vrij laagdrempelig.  
 

 
14. SOP (Schoolondersteuningsprofiel) 
 
DvL: in het SOP zijn de kaders van de school duidelijk aangeven, welke kinderen kan het 
Wold bedienen maar ook welke kinderen minder geschikt zijn.  Iedere 4 jaar moet het 
protocol aangepast / geüpdatet worden. Vanuit het team was er ook wat feedback op het 
bestaande SOP, deze is dus nu op een paar kleine dingen verandert en compacter 
gemaakt.  



Er staat nu o.a. ook in het SOP dat er een klantmanager vanuit jeugdzorg gekoppeld is aan 
school. Deze is nu (in nog een aanloop/proefperiode) 1 keer per week op school zodat er 
goed overleg klant plaatsvinden met IB-er op school. Doel is om sneller te kunnen schakelen 
met instanties indien nodig, preventief aan het werk. Eerste ervaringen hiermee zijn positief, 
er is een goede samenwerking met de school / IB-er en wordt ook als laagdrempelig ervaren 
voor ouders.   
 
JK vraagt naar welke feedback er vanuit het team is gekomen op het SOP. DvL geeft aan dat 
dit inhoudelijk niet veel was, met name punten en komma’s en manier van verwoorden.  
 
Document komt op de website (vraag JvL).  
 
Verzoek is om zo snel mogelijk voor akkoord te ondertekenen (voorzitter) zodat deze zsm 
om de site komt. JK en DvL stemmen dit af.  
 
 
14:  Laatste mededelingen. 
 
DvL: meubilair en vloeren mogen vervangen worden, daar is budget voor. Wens is ook om 
aantal muren aan te pakken, hiervoor zijn offertes opgevraagd. Er is 1 lokaal over volgend 
schooljaar wordt nagedacht over invulling hiervan. Gewenst is een update van het Wold 
maar wel het Wold gevoel behouden.   
 
Er zijn wel al een aantal coronabesmettingen geweest bij kinderen, regels worden in school 
uiteraard zo goed mogelijk nageleefd. Er is nog geen noodzaak geweest om een gehele klas 
in quarantaine te doen gelukkig. Kinderen die thuis blijven worden zo goed mogelijk 
betrokken bij de klas door online lessen en meetings.  
 
15. Sluiting (20:45 uur)  
 
Vergadering door voorzitter afgesloten om 20:45 uur. 


