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Samenvatting MR-vergadering 19 mei 2020 

• We bespreken verschillende scenario’s m.b.t. groep 3 en 4 volgend jaar en adviseren het 
scenario met één groep 3, één groep 4 en één combigroep 3/4. De MR wordt graag betrokken 
bij het vervolg en maakt daarover werkafspraken met de school. 

• We maken werkafspraken hoe we omgaan met de nieuwe Corona-besluitvorming, waarbij de 
school op 8 juni weer volledig open gaat.  

Agendapunten 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. De verdeling van groepen over leerjaren volgend jaar 
4. Corona vervolg 
5. Sluiting 
 

MR-overlegvergadering 

1. Opening  

Annemiek opent de vergadering om 19:35. Inge Deuling is met kennisgeving afwezig. Annemiek heet 
Loes van harte welkom. 

2. Mededelingen 

Inge en Jeannette zijn verhinderd.  

3. De verdeling van groepen over leerjaren volgend jaar 

Door allerlei ontwikkelingen wordt groep 3 volgend jaar groter dan gedacht en bespreken we drie 
scenario’s.  

1. Een grote groep 3 van ca 34 leerlingen en 2 groepen 4 ca 21 leerlingen. In groep 3 dan extra 
capaciteit m.b.v. een leraar in opleiding. 

2. Een groep 3, een groep 4 en een combigroep ¾ van elk ca 25 leerlingen groot. 
3. Drie combigroepen ¾ van elk ca 25 leerlingen groot. 

Zowel combiklassen 2/3 als combiklassen 4/5 zijn geen reële optie, gezien de aantallen leerlingen. 
 
Scenario 3 is vers van de pers en nog niet met het team besproken. Al pratende voegen we nog een 
vierde scenario toe: 

4. Een jaar lang scenario 1, om in dat jaar een keuze te maken voor de jaren daarna. 



MR-overlegvergadering 19 mei 2020 
Notulen – vastgesteld 

  

 

Notulen MR 20200519 - vastgesteld – pagina 2 van 4 

 

Scenario 3 zou echt een verandering van het beleid zijn, tot nu toe worden in de groepen 3-8 
combigroepen alleen ingezet als dat vanuit de verdeling van leerlingen over de leerjaren budgettair 
noodzakelijk is. Dat vraagt om een zorgvuldige afweging en – als daarvoor gekozen wordt - ook om 
zorgvuldige invoering. Dat is voor nu niet wenselijk. 
 
Mocht de betreffende groep op termijn kleiner worden, dan zou dat een argument kunnen zijn om voor 
één jaar toch voor scenario 1 te kiezen. Dat is dan in dat jaar wel een zware belasting voor de docent. 
Bovendien is de inzet van een LIO kwetsbaar. LIO’s worden niet vervangen als het een van beide partijen 
toch niet zou bevallen.  NB: de WPO-er vanuit de Katholieke Pabo is al ingevuld en dat is niet meer te 
wijzigen. Het inzetten van werkdrukgelden voor een jaar zou ook nog een optie zijn, maar al met al is de 
kans dat deze groep krimpt in omvang te klein om daar nu een keuze op te baseren.  
 
Scenario 2 heeft als nadeel dat de kinderen in de huidige groep 3 al drie jaar lang in een veranderende 
groep gestart zijn en dit zou dan het vierde jaar worden. Dat kan tot teleurstellingen leiden. 
 
Samenvattend adviseert de MR scenario 2. Marja geeft aan dat dit ook de keuze van het team was. 
 
Een deel van de MR-Oudergeleding zou bij een keuze voor scenario 2 wel willen aangeven welke 
aspecten bij de indeling van de groepen vanuit de optiek van de ouders zwaar gewogen zouden moeten 
worden en de MR Oudergeleding denkt graag mee over de communicatie met ouders over dit 
onderwerp. Gememoreerd wordt dat dit in het verelden een gevoelig dossier is gebleken. 
 
Afgesproken wordt dat actie Marja uiterlijk woensdag 27 mei de MR informeert omtrent de plannen en 
de communicatie hierover naar ouders en dat de MR – actie Allen - dan tot maandag 1 juni de kans 
heeft feedback te formuleren. 

4. Corona vervolg 

De scholen gaan 8 juni weer open, zo is vandaag bekend gemaakt. De school wacht graag even de input 
vanuit de PO Raad af om vandaaruit richting 8 juni de plannen te smeden. Het afstand houden door 
docenten wordt wel spannend. 
 
De MR krijgt graag weer aan kans om haar rol in te vullen. We blikken daarbij vooruit over hoe dat zou 
moeten gaan en blikken af en toe ook terug hoe dat na de MR van 23 april moeizaam ging. De meningen 
zijn verdeeld. Daar komen we nog niet uit. Een gedeelde wens is om als beide geledingen van de MR 
meer samen op te trekken. 
 
Afgesproken wordt dat de school de input van de PO Raad afwacht en dat op basis daarvan Annemiek, 
in overleg met Marja, de rol van de MR in dit proces verder inricht. 

5. Sluiting 

Annemiek sluit de vergadering om 21:41. 
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Actielijst 

Nummer Actie Actiehouder Status Toelichting 

202003_07 Johan_vD stuurt de beide MR-
verkiezingscommissies de stukken 
van vorig jaar 

Johan_vD Gereed  

201911_09 Betrekken MR en OR bij afscheid 
Marja 

Alie Open  

202003_01 Marja zoekt uit of ze het verzoek 
van de MR-oudergeleding om de 
CITO-resultaten voortaan te 
verspreiden mag inwilligen. 

Margreet Open  

202003_02 Marco_M organiseert een afspraak 
voor Marja, Marco_B, Marco_M 
met Thirza Tamboer van OOZ om 
de beantwoording van de MR-
vragen bij de begroting verder te 
brengen 

Marco_M Open 25 juni afspraak 

202003_04 Marja zoekt uit waarom de scores 
ontbreken bij de uitslag van de TSO-
enquête.  

Marja Open Scores boven 
water, komt na 
de vakantie op de 
agenda 
 
Aangepast 
document met 
scores wordt 
rondgestuurd 
door Marja 

202003_05 Marja werkt Klachtenmanagement 
en de bijbehorende terugkoppeling 
aan de MR uit 

Margreet Open Komt volgend 
schooljaar 

202003_06 Marja informeert de MR over de 
status van de QuickScan WMK (zie 
blz. 5 en 6 van de tussenevaluatie 
bij het Jaarplan) 

Marja Open Geen update 

202003_08 Organiseren verkiezingen MR-
oudergeleding 

Johan_vL, 
Marco_B 

Open Loopt 

202003_09 Organiseren verkiezingen MR-
personeelsgeleding 

Janine, Jeannette Open Loopt 

202003_10 Johan_vL stuurt Marja de 
informatie over de subsidieregeling 
Groene Scholenregeling met het 
verzoek daarnaar te kijken 

Johan_vL Vervalt  

202003_11 Marja kijkt naar de subsidieregeling 
Groene Schoolpleinen 

Marja Vervalt  

202004_01 De Personeelsgeleding kijkt met 
Marja naar proces Formatieplan, 
Plan Werkdrukgelden en Arbozaken 
en Risico 

Personeelsgeleding Gereed  
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Nummer Actie Actiehouder Status Toelichting 

202004_02 De Oudergeleding reageert op 
concept Jaarverslag en Jaarplan 
2020/2021 voor 26 juni 

Oudergeleding Open  

202004_03 Aanpassen planning MR-verkiezing Johan_vL, 
Marco_B 

Gereed  

202005_01 Aanleveren implementatieplan 
scenario groep 3/4 op 27 mei 

Marja Gereed  

202005_02 Tips m.b.t. en feedback op 2 juni op 
implementatieplan scenario groep 
3/4 

Allen Gereed  

202005_03 Rol MR in voorbereidingen 8 juni Annemiek, Marja Gereed  

 


