
 

 

Notulen MR Vergadering 
 

MR-vergadering OBS De Schakel 
Dinsdag 27 oktober 2020 
Van 19:30 uur tot 21:30 uur ONLINE 
 

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

Afwezig: Brigitte van der Spek 
 

19:30 uur – 20:30 uur  
 
1. Opening 
2. Notulen vergadering 9 september 2020 
3. Ingekomen stukken 
4. Lopende zaken 
5. Corona 2020-2021 
6. Rondvraag 

 

 

21:30 uur Afsluiting 
 
  

 

 
 

 

 
1. Vergadering vindt voorlopig online en besloten plaats.  

 
2. Notulen 9 september 2020 goedgekeurd 

Omdat de vergaderingen besloten en online plaatsvinden worden de notulen zo spoedig mogelijk 

gepubliceerd voor de ouders (streven binnen een week). Personeelsgeleding geeft akkoord door 
aan Suzanne en Oudergeleding aan Maura. Suzanne en Maura bespreken en verwerken de 

notulen verder. 
Ouders kunnen contact opnemen met Brigitte, Thessa of Maura via 

mr.schakel@onderwijsprimair.nl 

 
3. Ingekomen stukken: geen 

 
4. Lopende zaken, zie onderstaande punten 

Nieuwe schoolgids: Gids is klaar en wordt gepubliceerd op de site. 
Energierekening: Energierekening is alleen voor het gedeelte van de Spil dat de school 

gebruikt. Gebruik van de Speelweek is nog onbekend. 

GMR: De notulen van de GMR zullen gepubliceerd worden op de website van de stichting 
Onderwijs primair.  Er heeft geen GMR-vergadering plaatsgevonden tussen de laatste MR-

vergadering en 27-10-2020. Angelique heeft aangegeven te stoppen als GMR lid. Ivonne de 
Ridder zal Angelique waarnemen als lid in de GMR (zij is op dit moment ook al lid van de GMR 

voor Het Schateiland). Het aanspreekpunt voor vragen/opmerkingen GMR zal Angelique voor De 

Schakel blijven voor ouders en personeel. 
Ontruimingsplan: Oefening heeft plaatsgevonden en zal worden geëvalueerd. 

Formatie: Juf Renske de Boer zal juf Eva (groep2-1) 4 dagen per week tot het einde van dit 
schooljaar vervangen (zwangerschapsverlof) 

Begroting 2021-2022 en meer-jaren begroting: Volgend schooljaar is er meer budget, 
omdat het aantal leerlingen op 01-10-2020 boven een bepaalde grens was. Dit is eenmalig en kan 

niet structureel worden gebruikt voor inzetbaarheid van personeel. De geboortecijfers geven 

namelijk een daling en zal van invloed zijn op het te verwachten aantal leerlingen in de toekomst. 
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In overleg met het team en de MR zal er een beslissing worden genomen over de inzet van deze 
extra gelden. MR-personeelsgeleding heeft adviesrecht en zal dit met Sandra bespreken. 

 
 

5. Corona 2020-2021 

Tot nu toe is er bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht vervanging geregeld voor een groep. De 
kans dat dit niet meer lukt, wordt steeds groter. Er is op dit moment niemand meer beschikbaar 

in de vervangingspool van de stichting. Hierdoor zal conform het vervangingsprotocol verder 
gehandeld moeten worden. Dit betekent opdelen van groepen, thuisonderwijs ed.  

Leerkrachten geven aan het steeds moeilijker te vinden om te bepalen wat nu wel of niet mag  
met de geldend coronamaatregelingen. Sandra heeft hierover regelmatig overleg over met 

collega-directeuren binnen de stichting. 

In groep 6 en 8 is gestart met het testen van online lessen voor leerlingen die door 
omstandigheden gerelateerd aan corona niet naar school kunnen komen. Er wordt uitgeprobeerd 

of deze leerlingen de lessen live kunnen bijwonen. Donderdag (29-10) wordt dit verder besproken 
in de teamvergadering. Communicatie volgt zo spoedig mogelijk. 

In Google Classroom staat voor groep 4 t/m 8 al een standaard noodpakket klaar, zodat de 

kinderen thuis aan het werk kunnen. 
Voor de groepen 1 t/m 3 staan noodpakketjes klaar die ouders kunnen ophalen. 

Deze noodpakketten zijn alleen voor leerlingen die thuis moeten blijven i.v.m. coronapreventie. 
De leerlingen zijn zelf niet ziek of hebben milde klachten.  

 
 

6. Geen vragen voor de rondvraag 

 
 

Volgende MR-vergadering: Maandag 7 december uur online 20.00 uur. 
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  

Indien nodig ivm corona extra maandag 18 januari  
Woensdag 3 maart 2021 

Dinsdag 18 mei 2021 
Maandag 21 juni 2021 

 
 


