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Vergadering 2019-2020 

22-6-2020 19.30-21.30 uur 

Soort vergadering Algemene vergadering Medezeggenschapsraad 

Voorzitter Jan-Willem Wirtz 

Notulist Marthje Wijs 

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

Afwezig Ankie Halsema 

 
Jan Willem. opent de vergadering.  
 

Agenda 

1. goedkeuren notulen 
2. Verbouwing en schoolplein 
3. Evaluatie Corona 
4. Snappet & Cito 
5. Noodplan   
6. Werving 
7. Start in september 
8. Mail van Yvonne deelname overleg samenwerkingsverband. 
9. rondvraag 

 
 
 

1 - notulen vorige keer 

Notulen vorige keer 

 De notulen van 3 juni  2020 zijn goedgekeurd.  

Actiepunten 

Ankie 
Peter 

Ankie van Akkeren rond ze definitief af. Peter leest ze nog een keer na en dan 
worden ze op de website gepubliceerd. 
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2 - Verbouwing 

 

 
 
 
 
 
 

De afgelopen periode is het bouwteam aan de slag geweest om het ontwerp aan 
te passen en is het opnieuw ingediend bij de gemeente waaronder de 
welstandscommissie. De welstandscommissie heeft het hele plan afgekeurd. Het 
pand wordt te groot voor het dorp is het argument. Het is opmerkelijk dat het 
hele plan is afgekeurd terwijl de gemeente al lang op de hoogte was/ had kunnen 
zijn van de plannen. Voor school is dit een zeer onverwachte wending in het 
proces.  
Vraag oudergeleding: Is het nog een mogelijkheid om het huidige pand van de 
bovenbouw te behouden en dit te betrekken bij de nieuwbouw. 
Directie: Nee, dat wordt te duur omdat dit dan ook opgeknapt moet worden. 
 
Consequentie is dat het hele proces weer langer gaat duren. Peter hoopt na de 
vakantie eventueel met behulp van ouders de gemeente te kunnen bewegen het 
in heroverweging te nemen en te motiveren dat een kleiner gebouw niet mogelijk 
is gezien de grootte van de school.  
 
Oudergeleding, goed om dorp te betrekken om niet een later stadium met hen 
weer opnieuw te moeten beginnen. 
 
Daarnaast loopt het proces van een tijdelijk onderkomen nog steeds. De school 
de Piramide lijkt nog steeds de beste optie. Wanneer een eventuele verhuizing 
gaat plaatsvinden is nog onduidelijk en hangt ook deels samen met de voortgang 
van het proces van nieuwbouw 

Actiepunten 

Peter en 
bouwteam 

Na de zomer kijken wat vervolgstappen gaan zijn en hoe het proces weer vlot te 
krijgen. Insteek is om met gemeente en welstand in gesprek te gaan om te kijken 
wat mogelijkheden zijn met betrekking tot huidige ontwerp.  
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3 - Schoolplein 

 

 Er is nog wat budget voor aanpassingen op het schoolplein. JW heeft e.e.a. 

uitgezocht. Er wordt ook geld geschonken door de Overhaal voor het schoolplein 

waardoor er meer mogelijk is. De vraag is in hoeverre we nu willen investeren 

gezien de nieuwbouw. Met de nieuwe informatie met betrekking tot de 

nieuwbouw lijkt het wel weer wenselijker om iets aan het plein te doen. De 

nieuwe tafels en materialen worden ook gewaardeerd door de kinderen. 

Wanneer we nu investeren in een groot klimrek oid moet het mogelijk tijdelijk 

worden opgeslagen. Dit kost ook geld. Toch is de wens om het plein 

aantrekkelijker te maken er al heel lang. JW kijkt naar materiaal dat meegenomen 

kan worden naar de nieuwbouw en makkelijk opgeslagen kan worden. 

 

Daarnaast is er onderhoud nodig aan het plein. Hier is gemeentelijk budget voor 

dat naar het bestuur van INNoord gaat. Tot nu toe zijn alleen hoogst 

noodzakelijke reparaties gedaan. Er liggen wensen voor in ieder geval het 

kleuterplein. Nu de nieuwbouw langer op zich laat wachten is het wenselijk om 

extra onderhoud te plegen wat eerder niet zinvol leek.  

Voor de schoolomgeving kan door bewoners en school een MORA melding 

gedaan worden bij de gemeente. 

 

De kleuters willen heel graag een waterbaan van hout/metaal. 

De oudergeleding tipt mbt een modderkeukentje 

 

Actiepunten 

Directie 
 
Oudergeledin
g 

 Directie benadert bestuur voor onderhoud plein. 
 
Oudergeleding kijkt naar klim- of ander vertier voor op schoolplein dat 
meegenomen kan worden naar nieuwbouw en past binnen nieuwbouw concept  
(natuurlijke materialen etc).  
Oudergeleding kijkt (en bij akkoord bestelt) ook naar waterbaan en 
modderkeuken voor kleuterplein 
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4 - Evaluatie Coronamaatregelen 

 

 School wil graag input hoe ouders de verschillende fases hebben beleefd en staan 

open voor feedback. De oudergeleding heeft een aantal ouders persoonlijk om 

ervaringen en meningen gevraagd als zijnde een steekproef. 

 

De eerste periode volledige sluiting: 

Veel ouders zijn erg tevreden over de snelheid waarmee school het 

thuisonderwijs heeft weten mogelijk te maken. Een deel van de ouders vond een 

duidelijk structuur fijn waar online instructie soms een onderdeel van was. 

Andere ouders vonden juist meer flexibiliteit prettig.  

De online meet (dagopening en –afsluiting) werd als positief ervaren.  

Ten aanzien van onderling chatten zouden mogelijk betere afspraken gemaakt 

kunnen worden.  

Daarnaast vond er in sommige groepen 1 op 1 onderwijs of in groepjes plaats . Dit 

was niet altijd helemaal duidelijk. 

Voor de kleuters was er een mooi rijk aanbod. Voor sommige ouders was het 

soms zoeken in alle gebruikte platforms. 

Ook waren er klassen waar voor verschillende vakken verschillende platforms 

waren en daarmee 4 verschillende wachtwoorden. Het zou helpend kunnen zijn 

om 1 wachtwoord te hebben voor de verschillende zaken. (tip!) 

Voor de kleuters was het wel nodig om te kunnen printen . Dit was niet voor alle 

ouders mogelijk. Op verzoek kon school wel dingen printen.  

 

Tweede periode: 2 dagen school 

Er was wat onduidelijkheid over hoe dit eruit zou zien. Wel of geen gezamenlijke 

opening/ afsluiting. 

Voor sommige groepen was de week/dagtaak niet altijd beschikbaar. Soms waren 

er vragen maar was een leerkracht niet beschikbaar omdat deze voor de klas 

stond ( wat begrijpelijk was). Daardoor was het soms meer uitzoeken.  

Ook voor de leerkrachten was dit een lastige periode. Veel zaken liepen door 

elkaar en ook voor leerkrachten was het zoeken. Voor de kleuters was er meer 

duidelijkheid. Zij hadden gewoon 2 dagen school.  
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Voor school was het technisch niet mogelijk om de kinderen thuis en in de klas 

tegelijkertijd en deels online te zien. Op twee scholen wordt hier nu wel een proef 

mee gedraaid.  

Een idee is (mocht er weer een dergelijke situatie komen) om de leerkracht een 

kort filmpje te laten maken voor de dagstart voor de thuisblijvers. En zo zijn er 

wellicht meer mogelijkheden waar gebruik van gemaakt zou kunnen worden. Al 

met al lijken ouders over het algemeen ook tevreden over deze periode. Voor de 

meeste leerkrachten was deze periode het meest stressvol.  

 

Periode nu, 4 dagen onderwijs: 

Er was onduidelijkheid over de woensdag. De indruk bestond dat de woensdag 

gewoon een thuisschool dag zou zijn. De kinderen kregen echter geen dagtaak 

zoals de weken ervoor, dus werd het een vrije dag. Dit was niet direct de insteek 

van school. Ze hadden de weektaak als geheel gezien waar ook op woensdag aan 

gewerkt kon worden. Hiervoor was gekozen omdat leerkrachten in alle hectiek 

ook echt even tijd en ruimte nodig hadden. De insteek was geen kinderen in de 

school maar wel schoolwerk. Dit is dus niet helemaal goed gegaan. Omdat het om 

een paar weken ging, lijkt het voor iedereen te overzien te zijn geweest. 

De leerkrachten zien dat met name binnen de groep de Corona tijd wel iets heeft 

gedaan in de onderlinge dynamiek. Dit vinden ze best ingewikkeld. In de klas is er 

wel echt aandacht aan besteed maar het blijft lastig. 

De oudergeleding adviseert om bij een eventuele volgende sluiting ouders meer 

te betrekken hierin.  

 

In september gaan alle kinderen weer 5 dagen naar school. Tot de herfstvakantie 

blijven de huidige maatregelen van kracht is door het schoolbestuur besloten. 

Oudergeleding vraagt om communicatie richting ouders hierover.  

De oudergeleding noemt dat ze de situatie op de parkeerplaats gevaarlijk vinden. 

Er parkeren auto’s maar er komen nu ook heel veel kinderen aan. Vraag is of hier 

iets in gedaan kan  worden. Peter gaat kijken of de wijkagent hier iets in kan 

betekenen. Ook kan er gedacht worden aan een dranghek om auto’s te weren. 

 

 

Actiepunten 

Directie 
 
Directie 
 
Team 
leerkrachten 

Directie benadert wijkagent voor veiligheid omtrent parkeerplaats in september 
 
Communiceert naar ouders over hoe september er uit gaat zien. 5-daagse 
schoolweek en maatregelen mbt Corona. 
Bij een eventuele volgende lockdown ouders betrekken bij weer terug naar 
school en groepsdynamiek 
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5 - Cito en snappet ( voortkomend uit evaluatie Corona) 

 

 Een aantal ouders was verbaasd dat er toch Cito toetsen werden afgenomen. 

Vanuit de gemeente was de eis om wel citotoetsen af te nemen met betrekking 

tot rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen. Dit om zicht te krijgen op 

mogelijk achterstanden als gevolg van Corona. 

School neemt de Cito Scores niet mee in het rapport. 

School wil eigenlijk sowieso af van de CITO omdat het niet aansluit op snappet. 

De wens is om kinderen pas te toetsen op het moment dat ze de stof hebben 

behandeld. Dit kan voor de een dus bij wijze van spreke in januari zijn en voor de 

ander in februari. School is in gesprek met andere toetsontwikkelaars. Ook een 

ontwikkelteam ( bestaande uit een aantal leerkrachten) is bezig met toetsing in 

combinatie met portfolio’s.  

 

Veel ouders hebben zicht en inzicht gekregen in het snappet systeem. Het valt op 

dat het systeem op een negatieve wijze feedback geeft aan de kinderen doordat 

er wordt gewerkt met puntenaftrek en met kleuren. Kinderen zijn hierdoor vaak 

meer gefocust op hun score dan op het leerproces. Daarbij is het zo dat als een 

kind in het begin 3 x een fout maakt het meteen al punten aftrek krijgt. Het werkt 

dan demotiverend om dit weer goed te krijgen en kinderen haken af. Ook als 

kinderen veel opdrachten goed hebben gemaakt maar de laatste opdracht fout 

maken dan krijgen ze extra veel punten aftrek wat demotiveert. Kinderen die 

goed scoren en goed presteren kijken ook meer naar het behalen van punten 

waardoor dit ook een doel op zich wordt. 

 

Directie vindt het belangrijke feedback. Er is al contact met de ontwikkelaars van 

snappet en directie gaat dit meenemen. 

De oudergeleding tipt om dit eventueel met de andere scholen samen te doen als 

dezelfde ervaringen worden gedeeld.  

Actiepunten 

Directie Directie neemt contact met ontwikkelaars snappet om systeem aan te passen. 
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6 - Rapportgesprekken 

 

 De oudergeleding vraagt waarom ervoor is gekozen om alleen rapportgesprekken 

te hebben op verzoek? 

Door de Corona maatregelen zijn de rapporten pas later af. Daardoor is er minder 

tijd bij leerkrachten om gesprekken in te plannen. De oudergeleding kan zich 

voorstellen dat er mogelijk juist meer behoefte is aan gesprekken. Dit zal de 

praktijk moeten uitwijzen. De gesprekken zullen iig online plaatsvinden. Voor 

kinderen waar school het zelf nodig acht om gesprekken te hebben neemt school 

het initiatief.  

De voorlopige adviesgesprekken voor groep 7 vinden ook online plaats.  

 

Oudergeleding adviseert team om samen na te denken over de periode augustus- 

oktober waarbij ouders nog steeds niet de school in mogen. Hoe gaan 

startgesprekken plaatsvinden. Hoe hou je contact met ouders? Wat is hierin 

wenselijk? 

Actiepunten 

Directie 
 
Team 

Directie vraagt leerkrachten nog extra bericht uit te zetten met betrekking tot 
rapporten en gesprekken. 
Met elkaar kijken naar oudercontact en ouderbetrokkenheid na de zomervakantie 
wanneer ouders de school nog niet in mogen. Wat is hierin wenselijk? Wat zijn 
wensen/ behoeftes richting ouders? 
 

 

7 - Noodplan 

 

 De ontwikkeling van het noodplan heeft grotendeels stil gelegen. Vanuit de 

gemeente is aangegeven dat, voor de niet direct noodlijdende scholen, de 

aanlevertermijn is opgeschort naar de herfstvakantie. Dit geeft extra ruimte voor 

de ontwikkeling. Voor onze school geldt dat we niet een direct tekort hebben aan 

leerkrachten maar het is wel kwetsbaar en daarvoor is een noodplan wel 
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wenselijk. Door de opschorting is er nog geen structurele oplossing voor 

vervanging bij (langdurige) ziekte. Daarbij is het nog niet mogelijk om hulp van 

ouders in te zetten omdat ouders de school nog niet in mogen. De oudergeleding 

drukt directie op het hart om het noodplan vlot na de zomervakantie af te 

hebben en hulp in te roepen bij bestuur of collega’s wanneer dit wenselijk is. 

Directie heeft deze week overleg en uitwisseling met zes ander Innoord 

directeuren met een vergelijkbare situatie.  

Oudergeleding geeft ook aan dat communicatie met een stand van zaken naar 

ouders ook wenselijk is. In het najaar is er een ouderavond geweest en daarna is 

er geen vervolg geweest ( of was dit januari?).  

Daarbij wordt aangegeven dat er in het huidige plan een aantal zaken door elkaar 

heen lijken te lopen. Het lijkt raadzaam om deze zaken helder te formuleren en 

uit elkaar te trekken.  

Er is een lerarentekort (gemeentelijk niveau) 

Er is voor onze school een (te) beperkte structurele financiering 

Er is geen vervanging beschikbaar bij ziekte 

 

Er komt mogelijk dit schooljaar nog wat extra financiële ruimte om extra 

mankracht aan te nemen.  

Tip: betrek ouders bij werving die zich eerder hebben aangeboden. 

Vraag docenten geleding: Komt er extra mankracht beschikbaar voor de 

kleutergroepen als deze weer zo vol worden als dit jaar? 

Actiepunten 

Directie 
 
 
Directie  

Herschrijven noodplan en verdere praktische uitwerking (af in september 2020) 
Met Corona maatregelen en zonder Corona maatregelen 
 
Communicatie richting ouders over stand van zaken 

 

8 - Mail verzoek ouderlid in Samenwerkingsverband 

 

 Er is een email gekomen vanuit de GMR met de vraag of een MR lid, zitting wil 

nemen in de commissie met betrekking tot het samenwerkingsverband. 

MR leden hebben hier geen extra tijd voor. Het gaat om 5 bijeenkomsten per jaar 

waar een vergoeding tegenover staat. Mogelijk een andere ouder die af en toe 

aansluit bij een MR  overleg? 

Eigenlijk is het wenselijk dat een MR lid zitting heeft in de GMR. Peter bespreekt 

dit met de betrokken leerkrachten. 

Hierop aanhakend geeft JW aan dat zijn termijn er mogelijk opzit. 

Actiepunten 
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Directie 
 
Oudergeledin
g 

Bespreekt met betrokken leerkrachten lidmaatschap MR en GMR. 
Doet oproep voor ouder voor het Samenwerkingsverband 
Checkt zittingstermijn MR leden. 

 

9 - Wvttk/ rondvraag 

 

 Er moeten vergaderdata worden vastgesteld voor na de zomer 

Actiepunten 

Oudergeledin
g 

Doet voorstel voor data overleggen 

 

 
 


