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Vergadering 2020-2021 

14-09-2020 19.30-22.00 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 Halsema 

Afwezig Ankie van Akkeren 

 

Jan Willem. opent de vergadering.  

 
Agenda 

1. goedkeuren notulen 
2. terugblik start schooljaar 
3. Corona maatregelen 

a) Ventilatie 
b) Hoe om te gaan met verkouden kinderen? 
c) Uitdelen/activiteiten 
d) Contact met ouders 
e) Hekken 
f) RIVM werkgroep ( inbreng toehorende ouder) 

4. plan bij uitval ivm, Corona 
5. lopende actiepunten notulen 

a) Werkdruk leerkrachten 
b) Schoolplein  
c) Nieuwbouw 
d) Snappet 
e) Noodplan met en zonder Corona 
f) Terugkoppeling ouderpanels 

6. verkiezingen MR leden 
7. GMR 
8. zij-instromers 
9. muzieklessen 
10. wvttk/rondvraag 
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1. notulen vorige keer 

Notulen vorige keer 

 De notulen van 22 juni 2020 zijn goedgekeurd.  

Actiepunten 

Notulist 
Administrati
e school 

Notulist stuurt ze naar Phillis die zorgt dat ze op de website komen. 

Er is gebleken dat de notulen van 2020 niet op de website staan. Phillis zal 
hier voor gaan zorgen.  

 

2. terugblik start schooljaar 

 

 
 
 
 
 
 

Voor het team was het een gespannen start. Er bestaat nog veel 

onzekerheid in het team over wat de toekomst gaat brengen ivm Corona. . 

Een kind van een medewerker heeft Corona, waardoor hij ook in thuis 

quarantaine moet.  

De docenten zijn  gestart met online gesprekken. Dit is goed gegaan. 

De docenten missen wel het persoonlijk contact. Voor een aantal 

docenten viel de opkomst bij de plenaire sessie wat tegen. Nog niet 

alle ouders zijn bereikt voor de individuele gesprekken. Het team hoopt 

deze week iedereen te hebben gesproken.  

Ouders missen een algemene start, over de ontwikkelingen school 

breed. Zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw. De vraag is of er nog een 

centrale ouderavond komt? De directie wil dit wel gaan doen. De vraag 

is hoe dit vormgegeven kan worden. Ouders geven hier ideeën over. 

Digitaal of live?  Of ergens op locatie waar de 1,5 meter kan worden 

aangehouden. Of buiten?.  

Heel fijn dat alle ouders de leerkracht al hebben kunnen spreken 

online.  

 

 

Directie en 
team 

Directie en team organiseren een eerste ouderavond dit najaar, uiterlijk in 
november. Live of digitaal. 

  

 
 



OBS De 
Weidevogel 

 
 

3. Corona maatregelen 

 

 
Ventilatie 
 
 
 
 
 
 
Verkoudhed
en kinderen 
 
 
 
 
Uitdelen bij 

verjaardag: 

 
 
 
 
 
 
uitjes 

 
 
 
 
 
communicat
ie met 
ouders 
 
 
hekken 
school 
 
 
 

1. Corona- maatregelen 

Ventilatie- Dit is gecheckt en de ventilatie voldoet aan de normen. 

1,5 jaar geleden is in 2 gebouwen nieuwe geplaatst. Alleen in het 

gebouw van de Beke was even de vraag of deze voldoet aan de 

normen. Dit is ook goed gebleken. In de winter kunnen ramen dicht 

en is de ventilatie goed. Werkt zelfs beter met de ramen dicht. 

 

Wat zijn de regels omtrent verkoudheden. Volgens RIVM richtlijn. 

Kinderen met lichte verschijnselen mogen naar school anders 

moeten ze thuis blijven. Dus hoesten, echt verkouden etc. = thuis 

blijven. Dit nogmaals communiceren richting ouders. 

 

School volgt nu het advies van de GGD Amsterdam. Schoolbestuur 

heeft dit advies overgenomen en school volgt schoolbestuur. De 

vraag die wordt gesteld is of we hier niet van kunnen afwijken. 

Kunnen kinderen niet gewoon verpakte waar of iets niet eetbaars 

trakteren? 

Directie neemt het mee naar een gemeentelijk overleg en 

bespreekt het daarna met het team. Directie wil vooralsnog 

gemeente hierin volgen.  

 

Richtlijn mbt uitjes. Kleinschalige uitjes mag zoals een 

museumbezoek. Het contact tussen volwassenen moet beperkt 

blijven 1,5 meter etc.  Ook hierin volgen we richtlijnen van de 

gemeente. GGD/ het RIVM. Een schoolkamp of pretpark mag niet.  

 

Er wordt nu 1x 14 dagen een nieuwsbrief geschreven voor contact 

met ouders. Daarnaast zoeken de docenten dus online contact. Dit 

werkt vooralsnog goed. Peter neemt een aantal punten mee in ze 

nieuwsbrief. 

 

De hekken bij school leiden tot gevaarlijk situaties. Zijn deze nodig? 

Is dit een richtlijn of een zelfgekozen maatregel. Kunnen we het 

schoolplein niet veel beter open doen?  
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Ouders in 
school  

Antwoord: het schoolplein is geen openbaar terrein. Het advies is 

om ouders niet op het plein te laten. Vooralsnog heeft school 

hiervoor gekozen.  

De oudergeleding vraagt naar alternatieven die onveilige situaties 

voorkomen. Hek meer op het plein zodat er meer ruimte is voor 

ouders.  

Directie gaat dit bespreken in verschillende overleggen. Volgende 

week worden er of aanpassingen gedaan of uitleg aan ouders 

gegeven over de situatie en waarom er voor wordt gekozen het zo 

te houden. 

 

Het is belangrijk om de uitgangspunten te blijven herhalen naar 

ouders. Daarnaast is het wenselijk om ook voor een veilige leefbare 

situatie te zorgen.  

 

Voor ouders is het ook fijn als docenten communiceren als 

kinderen bijvoorbeeld langer binnen blijven. Dit omdat ouders niet 

de school in kunnen. Directie neemt dit mee naar het team. 

 

Een ouder stelt voor dat er een RIVM adviesgroepje komt vanuit 

ouders die hier kennis over hebben. School houdt vast aan een 

bovenschools besluit. Anderzijds is de veiligheid op locatie 

belangrijk om in de gaten te houden. Dus vraagt de oudergeleding 

om oplossingen op maat passend bij onze school. En ons 

schoolgebouw. Een adviesgroepje van ouders lijkt nu niet 

wenselijk.  Directie neemt de punten mee naar het gemeentelijk 

overleg.  

Actiepunten 

Directie 
 
Directie 
 
 
 
Directie 

Directie communiceert bovenstaande punten naar ouders in de 
nieuwsbrief. 
Directie geeft MR uiterlijk vrijdag 11 september een terugkoppeling ten 
aanzien maatregelen mbt tot veiligheid om het plein en neemt indien 
nodig actie. Wanneer er geen veranderingen plaatsvinden wordt dit 
uitgelegd aan ouders in de eerstvolgende nieuwsbrief.  
Rol en taken Philles wordt gecommuniceerd naar ouders in de nieuwsbrief 
(vertrek Christel). 

 

4. Plan bij uitval ivm, Corona 
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School 
voortgang 
bij 
thuisblijven 
kind(eren) 
en docent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noodopvan
g 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oudergeleding geeft aan dat er behoefte is een aan plan van aanpak als 

leerkrachten of leerlingen thuis moeten blijven.  

School geeft aan dat ze veel uitval verwachten van leerlingen en 

leerkrachten Bovenschools zijn ze hiermee bezig. Chromebooks 

kunnen bijvoorbeeld nu niet worden meegegeven. Dit wordt nu 

juridisch uitgezocht. De weektaak wordt nu bijvoorbeeld door 

docenten digitaal gezet. Kinderen kunnen in principe thuis aan de 

slag. Dit verschilt per leerkracht. Vraag van oudergeleding is om 

een vast protocol te maken voor als kinderen niet naar school 

kunnen komen. Dit zou per klas of schoolbreed kunnen. In principe 

zou iedere klas een eigen protocol moeten hebben voor kinderen 

als ze thuis moeten werken en voor als docent zelf thuis moet 

lesgeven of ziek is.  

Wanneer kinderen geen computer thuis hebben moet het mogelijk 

zijn om een chromebook op te halen/ mee naar huis te nemen. 

Directie neemt dit donderdag ook mee naar het ICT overleg. De 

juristen zijn bezig met het juridische deel. Woensdag is er een 

ingelast teamoverleg. Hierin wordt dit ook besproken. Directie 

heeft toegezegd dat er binnen twee weken een plan ligt voor alle 

klassen. Dus 21 september.  

 

Hoe wordt de opvang geregeld bij uitval en ouders die 

noodzakelijke beroepen hebben? School moet dit regelen. Dit 

wordt ook deze week besproken. Er kan gedacht worden aan de 

inzet van de bibliotheek en toezicht laten houden door ouders die 

hiervoor open staan.  

 

 

 

 

Actiepunten 

Directie 
 
 
Directie en 
team 
 

 Over 2 weken (21 september)  is de noodopvang geregeld voor kinderen 
met ouders met cruciale beroepen.  
 
Over 2 weken (21 September) is er per klas een protocol werkwijze ‘volgen 
onderwijs bij thuisblijven kind en leerkracht als gevolg van Corona’.  
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5. lopende actiepunten notulen 

 

Werkdruk 
leerkrachten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
schoolplein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwbouw 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snappet 
 
 
Noodplan 
met en 
zonder 
Corona 
 

De corona-druk wordt verschillend ervaren maar het geeft wel 

extra druk. Los daarvan zijn de teams goed op weg met de 

leerteams dit begint te lopen, Iedereen gaat ervoor en er is een 

goede sfeer. Oudergeleding geeft aan dat ouders willen en kunnen 

helpen. Het is aan leerkrachten om aan te geven waar behoeftes 

liggen. Leerkracht kan bijvoorbeeld kiezen om juist wel of niet met 

een uitje mee te gaan, Wat voor hem/haar op dat moment het 

meest oplevert. Ankie neemt dit mee naar het team.  

Advies: Kijk per klas en per docent wat wenselijk en haalbaar is.  

 

Er is geld beschikbaar voor het plein vanuit de stichting en een 

donatie van de Overhaal,. Het plein maar ook het pand wordt 

steeds slechter. Directie heeft het opnieuw besproken met het 

bestuur. Bestuur wil niet meer investeren ivm aankomende 

verbouwing. Verbouwing kan echter nog een tijd duren.  Is dit een 

punt voor de GMR? Nee, we kunnen wel als MR een brief schrijven 

naar het bestuur. Dit gaan we doen. 

Daarnaast zal MR speelmateriaal voor het plein aanschaffen zoals 

vorige keer besproken.  

Welstand heeft inmiddels wel groen licht gegeven voor de 

nieuwbouw. Er wordt nu ontworpen. In principe zouden we na de 

zomer de school uit moeten, dit is ook afhankelijk van het dorp en 

de bezwaarschriften. De verwachting is dat er bezwaar gemaakt 

gaat worden. e gaan pas verhuizen als de vergunningen echt rond 

zijn. De planning zegt dat de eerste ontwerpen in november/ 

december klaar zijn. Planning en verwachting is verder onduidelijk. 

 

Snappet komt volgende keer op de agenda samen met toetsing etc. 

 

Noodplan mbt lerarentekort is nu door gemeente over de 

herfstvakantie heen getild. Corona maakt situatie anders. 

Lerarentekort is echter nog steeds actueel. We hebben de formatie 

rond maar het is kwetsbaar. 

Over 2 weken ligt er een noodplan mbt uitval door Corona e.d ( zie 

hierboven).  
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Actiepunten 

Ankie H. 

 

 

 
MR 
 
 
 
MR 
 

Ankie H. vraagt aan het team wat behoeftes zijn voor hulp vanuit ouders.. 

Leerkracht kan bijvoorbeeld kiezen om juist wel of niet met een uitje mee 

te gaan, Wat voor hem/haar op dat moment het meest oplevert.  

 
MR schrijft een brief aan het bestuur met betrekking tot onderhoud van 
plein en pand in afwachting van de verbouwing. Uiterlijk 30 september op 
de bus. 
 
Aanschaf materialen schoolplein 
 

 

6. verkiezing nieuwe MR leden 

 

 MR Leden worden voor 3 jaar gekozen. De Voorzitter (Jan Willem) is zijn 

termijn al voorbij en Marije haar termijn verloopt in 2021. In november 

zullen we verkiezingen organiseren. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 

leerkrachten. 2 ouders hebben stemrecht. Er komt naar voren dat het 

huishoudelijk reglement niet gepubliceerd is op de website.  

Actiepunten 

MR MR zet in november verkiezingen uit. Twee zittende MR leden bedenken 
of ze zich herkiesbaar stellen. 

 

7. GMR 

 

 Voor volgende keer op de agenda 

Actiepunten 

Directie en 
docenten 
geleding 
 
MR 

Bespreken in team hoe ze dit vorm willen geven vanuit de docenten. 
Voorkeur om MR lid zitting te laten nemen in GMR 
 
 
Bij functieomschrijving bij verkiezingen wordt GMR meegenomen als taak. 
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8. zij- instromers 

 

 Naar aanleiding van zij-instromers wordt opgemerkt dat het wenselijk zou 

zijn te kijken naar een goede manier voor kennismaking van kinderen en 

ouders met de klas. Voorstel is bijvoorbeeld om ouders (en kind) zelf iets 

te laten  vertellen of een bericht in social school te zetten waarin ze iets 

vertellen over zichzelf. 

Actiepunten 

Team Afspraken maken “hoe geven we zij- instromers een goede start”? 

 

9. muzieklessen 

 

 De gemeente heeft een fors lagere subsidie gegeven dan verwacht. Directie heeft 

al een oproep gedaan voor sponsoring. Nog niets concreets uitgekomen. 

Volgende keer week op de agenda. 

Actiepunten 

  

 

10. wvttk/ rondvraag 

 

 Ankie van A. legt haar secretarisfunctie neer. Voor volgende keer een duidelijke 

taakomschrijving maken en dan kijken we wie wat gaat doen 

 

Toehorende ouders vragen wat zij concreet kunnen doen om te kunnen helpen. 

School moet aangeven waar ze behoefte aan hebben en met concrete vragen 

komen. Er lijken veel ouders bereidwillig om iets te doen vanuit hun vakgebied of 

anderszins.  

Contact met leerkracht en hulp aanbieden is altijd goed en fijn.  

Actiepunten 
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Secretaris Taakomschrijving maken 

 
 

 
 


