
 

 

MR-vergadering OBS De Schakel 
Woensdag 9 september 2020 
Van 19.30 uur tot 21.30 uur ONLINE 

 
Aanwezig: Brigitte van der Spek, Thessa van den Berg, Maura Adam, Angelique Westgeest, 
Suzanne de Beer, Rianne te Haar, Sandra van Gent 
Afwezig: 
 

19:30 uur – 21:30 uur  
 
1. Opening 
2. Notulen vergadering 7 juli 2020 
3. Ingekomen stukken 
4. Lopende zaken 
5. Verkiezingen 
6. Corona 2020-2021 
7. Rondvraag 

 

 

 

21.30 uur Afsluiting 

 
  

 

 
 

1. Vergadering zonder ouders en online.  
2. Notulen 17-7-2020 goedgekeurd 

-Prikborden zijn besteld en worden door een klusjesman opgehangen. 
-Geluidsinstallatie is aangeschaft van de stakingsgelden, het restant van de 

stakingsgelden wordt gebruikt voor de aankoop van nieuwe leesboeken voor de 
schoolbibliotheek 

-Groep 4 heeft op dit moment nog tijdelijke Chromebooks, de nieuw bestelde 

Chromebooks zijn nog niet binnen. 
3. In ingekomen stukken 

4. Lopende zaken, zie onderstaande punten 
Nieuwe schoolgids: deadline is 1-10-2020. Sandra is hier nog niet mee klaar. 

Afgesproken dat Sandra contact met Brigitte opneemt voor een handtekening vanuit de 

MR. 
Energierekening: Contracten dienen opgevraagd te worden. Is er een verschil met 

schooljaar 2019/2020 en voorgaande jaren? Stroom van de speelweek gaat via school. 
GMR: De notulen van de GMR zullen gepubliceerd worden op de website van de stichting 

Onderwijs primair. Geen GMR-vergadering tussen de laatste MR-vergadering en 09-09-
2020. Angelique heeft aangegeven te stoppen als GMR lid. Op dit moment nog geen 

opvolging bekend. Wordt vervolgt 
Ontruimingsplan: Binnenkort een oefening met evaluatie van BHV. Later dit jaar volgt 
er een onaangekondigde ontruimingsoefening. 

Formatie: zwangerschapsverlof is voor het basisonderwijs i.v.m. Corona verruimd, 
Sandra geeft aan dat deze al de week voor de herfstvakantie ingaat. Op dit moment 

wordt er nog geen vervanging bekend. 

5. Verkiezingen MR: De ouder die zich beschikbaar gesteld heeft, heeft zich teruggetrokken. 
Hierdoor is het lidmaatschap van de MR voor Brigitte van der Spek en Thessa van den 

Berg voor de duur van 2 jaar verlengd. 
Suzanne plaatst hiervan alvast een bericht naar de ouders. 

https://www.onderwijsprimair.nl/organisatie/gmr/
https://www.onderwijsprimair.nl/organisatie/gmr/


 

 

6. Corona 2020-2021 

• Geen openingsavond met workshops dit jaar, maar iedere groep heeft een 
introductie filmpje gemaakt voor de ouders. 

• Is het team van De Schakel klaar voor een nieuwe uitbraak? 

Sandra heeft voor alle leerkrachten in kaart gebracht wat er gedaan moet worden: 
1. Vervanging: Sandra direct vervanging aan bij het Bestuur Bureau van de Stichting. 

2. Indien er niet direct vervanging beschikbaar is zal er bij collega’s onderling binnen 

het Schakelteam vervanging gezocht worden conform het vervangings protocol. 
3. Indien dit niet mogelijk is, zullen de ouders van de betreffende groep geïnformeerd 

worden er geen vervanging beschikbaar is en de kinderen niet naar school 
kunnenkomen, vanaf groep 4 heeft iedere leerkracht een noodpakket gemaakt voor 1 

à 2 dagen online. 
Indien de leerkracht wel in staat is om online les te geven (bijv. wachten op uitslag 

van een Coronatest) 

4. Aan de ouders is reeds via de Corona Update van augustus opgeroepen om als 
ouders onderling naar een oplossing te zoeken voor de opvang van de kinderen. 

De invalpoule van de Stichting kon altijd een beroep doen op gepensioneerde (oud) 
collega’ s, maar door de Corona is dit niet meer mogelijk. Er is een tekort aan 

invallers. 

• Gymnastieklessen in de sporthal: 

De kleedkamers in de sporthal zijn voorlopig gesloten, de zaal is wel open om 
te sporten. Maar de gemeente heeft De Schakel geadviseerd om voorlopig 
geen gebruik te maken van de zaal (kinderen dienen in de hal van de sporthal 
hun jas en tas op te bergen en schoenen te wisselen.) Sandra heeft besloten 
zich aan het advies van de gemeente te houden. 
• Ventilatie 

Een extern bureau komt in november het ventilatiesysteem bekijken. De 
ramen zullen voorlopig nog openblijven tijdens de lessen. 
• Communicatie zal via Social Schools verlopen 

• MR-vergadering: De vergaderingen van de MR vinden sinds maart jl. online 

plaats. MR-vergaderingen zijn openbaar en voor iedere ouder/verzorger van een 

leerling van De Schakel toegankelijk.   
Brigitte vraagt bij de VOO na of hier richtlijnen voor zijn. Sandra zal bij de andere 

scholen binnen de stichting overleggen hoe hiermee om gegaan wordt. 
 

7. Geen vragen voor de rondvraag 

 
 

Volgende MR-vergadering: Dinsdag 27 oktober 2020 19:30 uur online 
Indien er ontwikkelingen zijn omtrent het Corona virus ed. zal Sandra eerder een online 

meeting plannen 
 

Vergaderdata 2020-2021  

Woensdag 9 september 2020 
Dinsdag 27 oktober 2020 

Maandag 7 december 2020 of maandag 18 januari 2021 
Woensdag 3 maart 2021 

Dinsdag 18 mei 2021 

Maandag 21 juni 2021 

 

https://app.socialschools.eu/home

