
 
 
Notulen MR-vergadering 30-06-2020 
Locatie: Luchen 
Tijd: 19.00 uur - 20.30 uur 
 
Aanwezig: Marianne, Enneke, Vera, Stephanie, Bas en Rianne  
Afwezig: Angélique 
 
AGENDA: 
 

1. Opening en vaststellen agenda.  
2. Mededelingen.  
3. Ingekomen post. 
4. De punten vanuit directie.  

● Terugkoppeling politiek en huisvesting 
Annemie is wederom bij de vergadering om dit punt toe te lichten. Ze heeft 
geen nieuwe informatie. De huisvesting is besproken in de Raadsvergadering. 
Annemie heeft contact gezocht met de wethouder om een gesprek te plannen, 
die staat gepland op donderdag 9 juli om 15.00u. Ivo, Annemie, Bas en 
iemand van de MR zijn uitgenodigd. Vera gaat namens de MR. Tijdens de 
Raadsvergadering is gevraagd om met meerdere mensen in gesprek te gaan.  
Annemie blijft bij de drie scenario’s die in februari door de wethouder 
aangeboden zijn.  

● Formatieplan 
Bestuursformatieplan: ons leerlingenaantal stijgt, maar het aantal fte daalt, 
vanwege een misrekening op bestuursniveau. We komen als school hier niet 
door in de problemen. We gaan terug in formatie, maar we hebben wel een 
nieuwe collega, Richard Dekker op basis van vervanging.  
De kleinste groep 8 gaat nu naar het BSO-lokaal en blijven dus in hetzelfde 
lokaal als dit schooljaar. Dit lokaal wordt in de vakantie echt heel erg 
vernieuwd en sterk verbeterd. 

● Werkverdelingsplan 
Het schoonmaken op Luchen moet nog besproken worden.  

● Traject Schoolplan / Jaarplan 
De MR heeft een korte notitie ontvangen over het Schoolplan. De inspectie 
heeft toestemming gegeven aan Platoo dat scholen hun Schoolplan begin 
volgend schooljaar af moeten hebben. Het team is op 17 juni bij elkaar 
geweest en er is gesproken over drie onderwerpen (mediawijsheid, 
burgerschapsvorming en autonomie van de leerling) waar we de komende 
vier jaar mee aan de slag gaan. In het begin van het schooljaar ontvangen alle 
meelezers, dus ook de MR-leden, het Schoolplan. Tijdens de eerste studiedag 
wordt het binnen het team besproken. We blijven wel onze ingeslagen koers 
volhouden. 

● Wat nemen we mee vanuit de Corona-tijd? 
Het voorstel is om rekenen aan het begin van de dag gaan we doorzetten op 
de dinsdag, woensdag en de donderdag. 
Op Luchen zullen de kinderen in twee shifts buiten blijven spelen. Er moet nog 
naar de pauzetijden en naar de pauzes van de leerkrachten gekeken worden. 
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Geen ouders in de school geeft meer rust en je kunt eerder starten, maar 
keerzijde is dat je ouders bijna niet meer spreekt en dit missen leerkrachten. 
Er zal wellicht een tussenoplossing komen (verdeling van de week, wellicht 
alleen na schooltijd). Ouders van de kinderen die naar de BSO gaan, moeten 
niet vergeten worden bij het maken van een verdeling van de week. Wellicht 
de eerste schoolweek inloop en daarna niet meer. 
Huisbezoeken werden erg gewaardeerd door de leerkrachten.  

5. Vragen c.q. mededelingen vanuit de MR-geleding. 
● Vergaderdata afspreken 

di 6 oktober eerste vergadering Centrum om 19.00u. 
woe 25 november Luchen 20.00u 
ma 25 januari 20.00u Centrum 
do 18 maart 20.00u Luchen 
di 25 mei 19.00u Centrum 
woe 14 juli 20.00u Luchen 

● Mail van Angelique 
- Vorig schooljaar was er de vraag of de grootte van groep 3 zo blijft. 

Komend schooljaar wordt deze groep 29 kinderen groot, dus is kleiner 
geworden dan aan de start van afgelopen schooljaar. Vanaf 15 
november krijgt Stephanie 1 dag ondersteuning van Richard. De 
nieuwe groep 3 zal ook uit 29 kinderen bestaan. Hoe gaat de grootte 
van de groepen zich ontwikkelen? Dat is afwachten. Een combinatie 
3/4 is niet wenselijk, heeft in ieder geval niet onze voorkeur. Het 
standpunt van de MR is dat er per groep/klas gekeken moet worden of 
er instroom mogelijk is. Het team kan hier een verstandige keus in 
maken. Er wordt dus geen vast maximaal leerlingaantal genoemd wat 
nog acceptabel is.  

- Bas heeft zich verbaasd over de vraag over de strookjes, aangezien er 
geen negatieve reacties van ouders zijn binnengekomen. Positieve 
reacties van ouders over het verplichte karakter en dat er rekening is 
gehouden met de broertjes/zusjes. Flexibiliteit van de leerkrachten bij 
het verzetten van geplande afspraken is ook positief bevonden. 

- Afspraak: In het nieuwe schooljaar bekijken wat de MR-ouders graag 
gedeeld willen hebben / graag over geïnformeerd willen worden. 

● Verkiezingen begin schooljaar 
1e vrijdag Snipke er uit met daarin dat kandidaten zich willen melden. Verder 
wordt het protocol gevolgd. Vera stelt een mail op wie er mee wil helpen met 
de verkiezingen. 

● Evaluatie 
Vera maakt een evaluatie. Punten mag je naar Vera mailen. 

● Stukje Snipke nieuwe schooljaar 
Betrekken bij het stukje van de verkiezingen. 

6. Vragen vanuit de OR.- 
7. Vragen c.q. mededelingen vanuit het team. 

In de groepsapp vermelden dat de notulen op de website staan. 
8. Rondvraag en sluiting. 

● Afscheid Enneke. 
Enneke bedankt voor jouw bijdrage aan de MR. 

 
Schooljaar 2020-2021 

- SZE M en E toetsen 
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- Schoolplan 
 
Vergaderdata GMR 
De vergaderdata worden:  

 
o    woensdag 14 oktober 

o    woensdag 25 november 

o    woensdag 10 februari 

o    woensdag 19 mei en  

o    woensdag 30 juni 
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