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Vergadering 2019-2020 

3 juni 2020 13.00-14.00 uur 

Soort vergadering Algemene vergadering Medezeggenschapsraad - Google Meet 

Voorzitter Jan-Willem Wirtz 

Notulist Ankie vA 

Aanwezigen Peter Lakke, Jan-Willem Wirtz, Marthje Wijs, Marije de Vries  en Ankie 
van Akkeren 

Afwezig  

 
Jan Willem. opent de vergadering.  
 
Agenda 

1. goedkeuren notulen 
2. Noodplan  - na de zomervakantie. 
3. Formatie, formatieverdeling en werving. Zie mail Peter 
4. Verdere opening school vanaf 8 juni. 
5. Afronding en start in september 
6. Mail van Yvonne deelname overleg samenwerkingsverband. 
7. Verbouwing en schoolplein 
8. rondvraag 

 
 
 

1 - notulen vorige keer 

Notulen vorige keer 

 De notulen van 22 april  2020 zijn goedgekeurd 

Actiepunten 

  

 
 

2 - Noodplan 

 

Peter 
 
 
 
 

Peter informeert ouders over noodplan. Het is uitgesteld voor na de 
herfstvakantie. 21 oktober moet het bij de  gemeente liggen. 
JW/Marthje: toch goed om af te hebben en op de plank te hebben. Veel ouders 
hebben nu met snappet werken gezien dus met het begeleiden van kinderen die 
daarmee werken is nu makkelijker voor ouders. 
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Peter wil concept met MR bespreken en volgende week do 11 juni af te hebben. 
Website (waar ouders zich kunnen inschrijven voor structurele  en ad hoc 
ondersteuning)  werkzaamheden gaan wel door.  
Ondersteuning voor Weidevogel is niet voor een tekort aan leerkrachten, maar 
voor opvang zieke leerkrachten en extra zorg voor leerlingen. 
JW: noodplan is dus structureel. Ook voor uitval leerkrachten. 
Peter: 11,7 is formatie nu voor 220 leerlingen en is minimaal. 
Marthje: er lopen veel dingen door elkaar heen. 
Peter: klopt. Maar gemeente heeft gekozen voor term noodplan. Maar is 
structureel plan. Wij hebben ook een noodplan nodig, omdat we anders bij het 
solidariteitsprincipe een probleem hebben en formatie moeten leveren. 
Marije: 2 plannen maken om duidelijk te kunnen uitleggen naar ouders..  
1 voor structureel - ondersteuning van de leerkrachten 
1 voor noodplan: 
en onderscheid tijdens en na corona  
 

Actiepunten 

 Volgende week 11 juni conceptplannen af hebben 
Volgende week 11 juni ook  delen vd website bekijken 
Vrijdag voortgang in nieuwsbrief naar ouders 

 
 

3 - Formatie 

 

 Vraag Marthje: C-lijn/Leerlab. Kinderen gestopt en toch toename formatie. 
Peter geoormerkte subsidie. Clijn is geëvalueerd. Verschilt heel erg per kind of het 
teveel was. Met Iris afstemmen wat er ook in de klas nodig is. 
C-lijn wordt nu leerlab genoemd binnen Innoord. 
 
En nu ook groep 4. Groep 7 en 8 maar 1 dagdeel  per week en rest in de klas. 
Groep. 4,5,6, iets meer dan 1 dagdeel. Doorgaande lijn creëren. 
 
LIO vacature. Is dat akkoord en al zicht op? 
Peter: Ja 2 LIO stagiaires. 1 in groep 7 en 1 in 3. Is alleen maar voor half jaar. ZIjn 
deeltijd lio-ers. De 0,2 voor groep 8 nog proberen structureel op te lossen.  Is nog 
niet duidelijk welke dag in groep 8 ingevuld  moet worden. 
 
Peter: Nieuwe leerkracht groep 4 voor 0,4 fte. 
werving is dus niet meer nodig. nog 0,2 fte over. 
JW: Is misschien wel nodig om te werken aan positionering van de Weidevogel in 
de markt. Hoe staat het met de documentaire? 
Peter: goed idee. ook ouders betrekken. Docu gaat wel door. 

Actiepunten 
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4 - Verdere opening school vanaf 8 juni 

 

 Peter: 8 juni: Alleen kleuters 3 groepen. Rest van de groepen de eigen groep. 
 
JW: waarom woensdag vrij? 
Peter : is voor werkdruk leerkrachten 
 
Voor na de vakantie is het onwaarschijnlijk dat we 4 dagen kunnen volhouden. Zo 
wel beter zijn met volle groepen. 
 
Marthje: waarom zou je vrij willen zijn op woe? 
Peter:  kleutergroepen zijn vrij snel weer groot 
 
JW: Instroom is dus veel te groot als nu 30 kinderen naar groep 3 gaan. Loting 
volgende week staat op 0 ( 8 mensen krijgen nee, van buiten postcode gebied). 
Broertje en zusjes mogen bij volgende loting misschien nog steeds niet meeloten. 
 
Peter: vanaf sep. gewoon 5 dagen. Maar voor kleuters vanaf jan alweer op 30 
kleuters per klas. 
 
Peter: eerste loting waar weer kinderen kunnen worden aangenomen is januari 
2021. 
 
JW: derde groep eigenlijk geen budget voor?  
Peter: in huidige groep 6 komen 2 kk bij dus misschien vanaf januari ruimte  

Actiepunten 

  

 
 
 

5 - Afronding en Start in september 

 

 Peter: Groep 8 toch afscheidsavond maar 2x (25 en 26 juni) . Kk mogen maar 2 
mensen uitnodigen.  
 
JW: Kan ik aanbieden om het te  livestreamen? bv op youtube met 2  of 3 
camera’s.  
Peter: ja graag, ook andere ouders die dat al zeiden. 
 
Marthje: afscheids haag door andere kinderen? 
 
Peter: ouders wilden ook nog soort kamp organiseren. En doen ouders zelf. Kan 
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niet door school worden gedaan. 
 
Peter: rest van de klassen kunnen zelf iets organiseren binnen de regels. Zo min 
mogelijk met ouders.  
JW: net buiten het dorp, landje van lenneke kan misschien ook wat mee worden 
gedaan. 
 
Start nieuwe schooljaar: hoe dan met leerling stromen  en ouder stromen? 
Peter: schooltijden handhaven, ook buitenspeeltijd en pauzes handhaven we. 
 
Ankie vA: communicatie naar ouders herhalen over regels en afspraken 
 

Actiepunten 

   

 
 

6 - Aanmelding samenwerkingsverbanc (mail Yvonne) 

 

 wordt doorgeschoven 

Actiepunten 

  

 
 

7 - Schoolplein en verbouwing 

 

 Peter: komt op de website, komt ook in de nieuwsbrief. 
 
Brief van de gemeente aan bewoners  in Ransdorp komt ook op de website. Is 
verwarrend. Er is besloten door de Gemeente voor niet renoveren. 
 
Vergunning wordt aangevraagd 
Volgend schooljaar 21/22: in noodlocatie (waarschijnlijk gebouw van de Piramide, 
bij schooltuinen in de buurt) 
In geval van houtbouw is het  40% sneller dan gewone bouw. 
 
Alles wat we investeren aan het schoolplein kan worden gebruikt voor het nieuwe 
schoolplein. 

Actiepunten 
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8 - Rondvraag 

 

  
Vakantierooster 
4 januari niet handig. Meivakantie is dat handig? 
Peter: meivakantie is dit jaar niet handig te plannen. 4 januari kan ik wel 
verplaatsen 
 
Evaluatie thuisonderwijs 
Peter: Is wel behoefte aan. Misschien hebben ouders het  heel anders ervaren 
dan wij.  
Marije: wel 2 fasen thuisonderwijs. Eerst volledig en vanaf 11 mei gedeeltelijk 
thuisonderwijs. 
 
 
laatste MR vergadering->  22 juni: 19.30  u Google Meet 
 

Actiepunten 

 Peter: aanpassen vakantierooster 

 
 

 
 


