
 

Notulen van de MR-vergadering 

Datum: maandag 30 maart 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: CBS ‘t Klinket 

Aanwezig: Martien le Clercq, Annemiek van Noort, Marianne Meijers, Louis Reijnhoudt, 

Wendy Duijm, Danitsja van der Veer, Elmy Leendertse 

1. Opening 

Louis opent de vergadering. 

 

2. Notulen vorige vergadering (9 december 2019) 
N.a.v. punt 8: dit punt (RI&E) nemen we mee naar de volgende vergadering. 
 

3. Mededelingen/ingekomen stukken 
- ontwikkelingen Coronavirus / thuisonderwijs 

Op school zijn de ontwikkelingen rondom thuisonderwijs goed verlopen. Van tevoren veel 
voorbereid. Vraagt ook veel van ouders. Ieder doet z'n best en loopt goed tot nu toe. 
Morgen (dinsdag 31-03-2020) komt er vanuit de regering een persconferentie over het 
onderwijs, waarschijnlijk wordt het verlengd. Daarna worden keuzes gemaakt over 
schoolreis, schoolkamp, musical enz.  
Als er signalen van ouders komen waar hulp nodig is, laat het alsjeblieft horen. We hebben 
per week een aantal kinderen die gebruik maken van de opvang. Waarschijnlijk komen er 
steeds meer kinderen.  
 
- personeel 
Carolien is vandaag door Martien gebeld. Veel emotionele spanning waarin ze zit. Kaartjes 
doen haar goed.  
 
Annette zit ook thuis i.v.m. operatie van haar man. Deze operatie is ook uitgesteld i.v.m. 
Corona. 
 
Marit zit nog thuis met haar gebroken arm. Naar omstandigheden gaat het goed.  
Esther gaat goed. Veel zorgen bij het team over Corona. 
 
- inspectierapport 
Zeer mooi inspectierapport. Inspectie is zeer onder de indruk over de kunst en culturele 
aspecten van Primas. Inspectie heeft benadrukt om dit goed vast te leggen, te waarborgen. 
Agnes is hier ook bij betrokken om dit goed te waarborgen. Meneer Brinkman (inspecteur) is 
aantal jaren geleden ook bij ons op school geweest. 

  



4. Ander schooltijdenmodel 

Het probleem: school kan de tussen de middag opvang niet meer georganiseerd krijgen. Te 
veel kinderen die tussen de middag overblijven.  
Team heeft gestemd op de verschillende modellen. Dit naar aanleiding van een 
studiemorgen waarop we intensief met elkaar hebben gesproken. Voor de teamleden 
verandert er ook het een en ander. De uren van collega's, werktijden enz.  
De keuze van het team valt op het 5-gelijke dagen model. De meerderheid stemt op dit 
model. Mede omdat de tussen de middag opvang geregeld wordt door de eigen leerkracht. 
Bij het andere rooster (continurooster) heb je altijd nog opvang nodig met hulp van ouders 
of andere externen. Hierin zitten veel problemen omdat dit moment niet altijd fijn verloopt. 
Een aantal MR-leden spreekt uit eigen ervaring. 
Er zijn een aantal collega's waar extra hulp voor nodig is, zoals bij de kleutergroepen. 
Shannon en Marit kunnen hiervoor worden ingezet.  
Deze extra kosten zullen voor een deel uit ouderbijdrage gehaald moeten worden. We zijn 
bezig met een constructie hiervoor. Voor de kinderen zelf geeft het ook rust. Eigen 
leerkracht gehele dag. Dit rooster gaat niet Primas breed in.  
Vanuit de ouders zal er veelal positief gereageerd worden op dit nieuwe plan, maar niet 
iedereen kun je tevreden stellen.  
Vanuit het team hebben we besloten om niet een proefperiode te draaien. Na de 
zomervakantie gaan we starten met dit nieuwe rooster.  

De MR stemt in met wijziging van het huidige schooltijdenmodel naar het 5-gelijke dagen 
model. Dit met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021. 

Ouderbijdrage 
Aan de overblijf zijn kosten verbonden, ook met het nieuwe rooster. Per kind krijgen wij een 
bijdrage vanuit de overheid. Wij als school willen het goed doen, door assistenten in te 
zetten (Shannon en Marit). Er zullen eventueel koelkasten aangeschaft worden per klas. De 
berekening van de nieuwe ouderbijdrage wordt nog toegestuurd naar de MR-leden door 
Louis. 
In april zullen de ouders op de hoogte gebracht worden van het nieuwe schooltijdenmodel. 
Martien maakt een opzet en stuurt deze naar de MR ter goedkeuring.  

5. Formatie schooljaar 2020-2021 

Formatie is besproken met de leden van de MR. Het is allemaal nog in concept.  
Formatie wordt pas bekend gemaakt in juni. Dit omdat het vaak nog aangepast wordt.  

6. Vakantierooster 2020-2021 

Rooster is al op basis van het 5-gelijke dagen model. Het voorstel is om groep 7/8 naar de 
Mattheus Passion te laten gaan op Goede Vrijdag. Daardoor gaan de kinderen op Goede 
Vrijdag naar school en zijn zij op maandag en dinsdag daarop vrij. 
Leerlingen zijn op de vrijdagmiddag voor de vakanties nog steeds vrij om 12.00 uur. 
Studiedagen worden nog nader besproken en ingedeeld.  

7. Kalender 2020-2021 

Martien geeft uitleg over de kalender. Verschil tussen de personeelsvergadering en 
teamoverleg. Wat houdt dit in. Onderwerpen worden hiervoor nog ingevuld.  
Voorstel voor het team in november om voortgangsgesprekken te voeren en dan na 



schooltijd om 14.30 uur en niet meer in de avond. Studiedagen staan ook in concept. De 
kalender wordt nog verder aangevuld.  

8. Rondvraag 

Elmy: hebben jullie ideeën over kinderen die eventueel volgend jaar moeten blijven zitten, 
mede door het thuisonderwijs? Er is contact geweest met ambulant begeleider. Teamleden 
gaan hierover nog in gesprek. 
Marianne: er speelt in groep 5 de vraag of ze op het achterplein mogen spelen. Nu het klaar 
is zouden ze het graag willen omdat ze zoveel geld ingezameld hebben. Is in de Kinderraad 
ook besproken.  
Is er al een goed doel actie? Vorig jaar is er gewandeld voor Water. Eventueel Unicefloop. 
Graag voor de zomervakantie informatie hierover. 


