
MR vergadering (covid-19 overleg) 
Deelraad openbare Montessorischool Jan Vermeer  

Maria Duystlaan 
 
 
Datum: 14-01-2021 
Tijdstip: 20:30 - 21:30u 
Locatie: via google meet 
Aanwezig: Martine, Bianca, Bastienne, Leonie (notulist) 
Afwezig: Annemarie 
 

1. Update situatie tijdens lockdown 
 

1.1 Noodopvang 
Na de kerstvakantie begonnen met de noodopvang. De opvang loopt snel vol. Er komen 
nu 68 leerlingen per dag. Er is een OB, MB en BB groep gemaakt. De MB groep werd al 
snel te groot. Daarom is er een vierde groep gestart met alleen maar groep 3 kinderen. 
De kinderen die risico lopen op achterstanden zijn uitgenodigd om 1, 2 of 5 dagen naar 
school te komen om zo te voorkomen dat er aan de achterkant gerepareerd moet 
worden na de lockdown. Een aantal kinderen uit groep 8 wordt extra begeleid. Er wordt 
gewerkt in kleine groepjes aan lesstof. Extra begeleiding voor leerlingen gaat gewoon 
door op de noodopvang. Als er na de lockdown subsidie beschikbaar wordt gesteld voor 
extra bijles dan wil de school hier gebruik van maken.  
 
Op de noodopvang werken de kinderen aan hun thuiswerkpakket. De leerkracht helpt de 
kinderen met het werk en kijkt het werk na. Leerkrachten worden om 12:00 afgelost om 
het werk na te kunnen kijken. Alleen de BB kinderen die op de noodopvang zitten doen 
mee met de meet. OB en MB kinderen in de noodopvang volgen de meet niet.  
 
Doordat er een OB leerkracht voor de OB groep staat, een MB leerkracht voor de MB 
groep en een BB leerkracht voor BB groep is er meer zicht op de prestaties van 
leerlingen. Er kan direct feedback gegeven worden op werk, omdat de leerkracht beter 
weet wat er van de leerling verwacht wordt met het werk dat gemaakt moet worden.  
 
Kinderen die op de noodopvang zitten maken de IEP toetsen op school. Die kinderen 
die thuisonderwijs krijgen maken de toetsen later.  
 
HVO en gym gaan door op de noodopvang. 

 
1.2 Thuisonderwijs 

De online lessen worden zoveel  mogelijk op vaste dagen en momenten gegeven. Dit 
biedt structuur voor de leerlingen. Ook is het prettig dat er, naast het sociale aspect, 
meer onderwijsinhoud tijdens de meets aanbod komt. Er worden alleen in de ochtend 
meets georganiseerd. In de middag is er tijd voor de leerkrachten vrijgemaakt voor het 



voorbereiden van onderwijs, contact met ouders en teamoverleg. Er zijn schema’s 
gemaakt voor leerkrachten waarbinnen gewerkt wordt.  
Ouders weten de school te vinden. De school belt 1 of 2x met ouders over hoe het gaat 
met kinderen en het geven van les thuis. Martine ervaart het als heftig i.c.m. het hebben 
van een baan en het verzorgen van onderwijs thuis. Daarnaast is het ook leuk om te 
zien wat haar kinderen doen.  

 
1.3 Vervolg lockdown.  

Er is erg veel onzekerheid betreft de Britse variant van het virus bij leerkrachten en 
ouders. Twijfels over hoe lang de thuisonderwijsperiode nog gaat duren, maar ook over 
de gezondheidsrisico's met deze variant. Het onderzoek van het RIVM  moet eerst 
afgewacht worden. School heeft een plan gemaakt voor drie weken. Er is thuiswerk voor 
één week gekopieerd. Als de school nog langer dicht blijft, ligt er dus voor de volgende 2 
weken al werk klaar.  

 
1.4 Vervolgafspraak. 

Na de volgende persconferentie wordt er weer een afspraak gemaakt voor een overleg 
tussen MR en de directie. 


