
MR vergadering
Deelraad openbare Montessorischool Jan Vermeer

Locatie Maria Duystlaan

Datum: 19-05-2021
Tijdstip: 19:30
Locatie: via google meet
Aanwezig: Annemarie, Bastienne, Martine, Leonie, Bianca
Afwezig: -

1. 19:30 Vaststellen
- Notulist: Martine
- Agenda
- Rondvraag
- Actiepunten zijn allemaal uitgevoerd:

Datum Actiepunt Wie?

21-4 Informeren achterban personeel Annemarie en Bastienne

21-4 Notulen op website Leonie

21-4 Stukje nieuwsbrief Leonie

2. 19:35 Voorbespreking en overleg met directie
A. Leerling van MD naar Raam? (mail 17 mei 2021)

○ Er is een leerling sinds dit schooljaar op school, waarvan bij inschrijving
de jongere broertjes een plek hadden op het Raam en daar voor deze
leerling geen plek was, maar wel op MD. Nu is er op het Raam wel plaats.
In het verleden bestond de afspraak dat er niet tussen de beide locaties
van de Jan Vermeerschool heen en weer geschoven werd met leerlingen.
De vraag is in hoeverre die afspraak nog geldig/houdbaar is nu beide
locaties sinds afgelopen zomer 2 zelfstandige scholen zijn.

○ De MR begrijpt de wens van de ouders om alle kinderen op dezelfde
school te hebben. Tegelijkertijd is het voor kinderen onwenselijk om van
school te moeten wisselen, zeker als daar geen noodzakelijke reden (bv
verhuizing, het gaat niet goed met het kind op deze school) voor is.

○ Bianca gaat met Karin in gesprek over hoe dit soort situaties in de
toekomst kunnen worden voorkomen.

B. Versoepelingen coronamaatregelen. Advies gevraagd.
○ Vanuit zowel leerkrachten/onderwijskundig perspectief als kinderwelzijn is

er behoefte aan versoepelingen in de school. Het voelt krom als kinderen



op sportclub of NSO wel mengen en op school krampachtig aan
scheiding wordt gedaan. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met de
regel dat bij een besmetting de hele klas in quarantaine moet en vindt
niemand het wenselijk dat de hele school in quarantaine zou moeten bij
een besmetting. Ook zijn er leerkrachten die versoepelen spannend
vinden. De oplossing moet dus daartussen bewegen. Voorstel: geen
langdurig contact tussen klassen binnen. Even iets halen in een andere
klas wordt dan mogelijk, elkaar tegenkomen in de gang en samen
buitenspelen ook. De quarantaineregel kan dan per klas blijven.

○ Het wennen in een andere bouw (in het voorstel voorzien voor de week
van 31 mei) gaat natuurlijk wel over langer contact binnen dan 10
minuten. MR adviseert om die reden om het wennen uit te stellen.
Voorstel: wennen uitstellen tot week 24 (de week van 14 juni), tenzij
eerder het quarantaine-advies wordt versoepeld.

○ Idem voor Meer Vermeer, bieb, atelier etc: dit blijft vooralsnog per klas, tot
het protocol wordt aangepast.

○ Tussendoortje mag weer flexibel met de mogelijkheid om het toch
gezamenlijk te doen.

○ Voor de sportdag geldt: rekening houden met de dan geldende
coronaregels voor aantal volwassenen (hulpouders) bij elkaar. Idem voor
het schoolreisje.

○ Waar het verder om gaat is dat de versoepelingen een beetje gelijk
oplopen met de versoepelingen in de maatschappij -> voorbehoud maken
voor evt niet doorgaan van versoepelingen of zelfs verzwaringen.

○ Communicatie richting ouders en leerlingen: we gaan wat versoepelen,
maar blijven ons wel aan de basisregels houden.

3. 20:30 Overleg zonder directie
A. Evaluatie werkwijze MR en afspraken komend schooljaar.

Hoe verliep het werken  met MR? Wat willen we behouden en wat willen we evt.
Veranderen? Welke rolverdeling binnen de MR  houden we volgend jaar aan?

● Het werken met een kleinere MR bevalt goed. Er is meer ruimte voor de
inhoud en ook prettig dat het alleen nog over onze “eigen” school gaat.

● Het was een raar jaar met corona, met veel extra overleg. We hebben wel
echt meters kunnen maken dit jaar. We hebben echt als klankbord
kunnen fungeren richting directie.

● Het online vergaderen bevalt ook goed, qua reistijd, stukken bij de hand
en geen oppas hoeven regelen. We overwegen daarom om volgend
schooljaar online te blijven vergaderen. Wel af en toe elkaar fysiek zien,
bv een etentje of even overleg na schooltijd indien handig/nodig.

● Verbeterpunten: misschien de communicatie richting ouders. De
nieuwsbriefstukjes zijn nu soms wat nietszeggend, omdat de
mededelingen over besluiten waarover we geadviseerd hebben
logischerwijs door de directie worden gedaan. Anders dan blijven



uitstralen dat ouders altijd welkom zijn bij de vergaderingen zien we nu
even geen mogelijkheden.

● Vraagstuk is nog hoe we de OR-MR-jaarvergadering dit jaar doen.
Voorstel: weer samen met de OR in oktober en weer online. Leonie of
Martine bespreekt dit in de volgende OR-vergadering.

● Taakverdeling: geen wijzigingen.

B. Onderwerpen voor komend schooljaar die we graag op de agenda van de MR
zouden willen zien:

○ Aandacht voor vergaderdata: niet vlak na vakantie of na een studiedag.
○ Vorig jaar hadden we het plan om elke vergadering een beleidsstuk of

protocol te agenderen. Door corona is dat dit jaar niet van de grond
gekomen. Wellicht kunnen we dit volgend jaar weer oppakken.

C. Verkiezingen:
○ Leonie stelt zich herkiesbaar.
○ Er moet een oproepje komen aan de ouders om zich indien gewenst

verkiesbaar. Annemarie en Bastienne schrijven een stukje voor de
eerstvolgende nieuwsbrief (do 20 mei, dus morgen!) obv de tekst van
vorig jaar.

○ Aanmelden kan via het mr-mailadres.

4.     21:15 Rondvraag en afsluiting


