
 
 

Agenda  MR 2   datum 19 november 2020 Online vergadering 

 

Plaats Aanvang Afsluiting Aanwezig Afwezig 

Kbs De Werft 19.30 uur 21:30 Evelien: opent vergadering 

Aanwezig: Luuk, Evelien, Diana, 

Brigitte en Chantal (OR), Martijn en 

Will 

 

Afwezig; Femke 

 

 

Nr Agendapunten 

 

Tijd Verantwoordelijke Verslag Besluiten 

01 Opening en vaststellen 

agenda 

 

5 Evelien Geen bijzonderheden bij de opening. 

De notulen van de eerste vergadering in 

september zijn kwijt. De helpdesk van Inos 

heeft ze ook niet terug kunnen vinden. 

 

 

 

Besloten is om dan 

de agenda in ieder 

geval op de website 

te zetten. 

 

02 OR 20 Evelien + VZ OR In de bijlage de uitwerking van de vragen die 

vanuit de MR aan de OR zijn gesteld n.a.v. de 

De MR is akkoord 

met de voorlopige 

begroting van de 



 
 

begroting van 2019-2020. Het antwoord 

staat in het rood. 
 

OR voor het 

schoojaar 2020-

2021 

 

03 Directie 30 Martijn • Douchebeleid 

• Toelichting op begroting 

• Evaluatie 1e covid periode 

• https://nl.surveymonkey.com/results/SM-
X22LF3M67/ 

• Overblijf 

• Koersplan INOS en De Werft 
 
Mededelingen van directie: 
Douchebeleid was een verrassing voor MR. Was 
niet gedeeld met de hele MR alleen met de 
geleding van het team. Was vanwege de perikelen 
rondom corona nodig om te regelen, daarnaast 
met alle gedoe rondom leerkrachten die bij 
leerlingen moeten controleren als ze aan het 
douchen zijn, leek dit een goede regeling. Er blijft 
gelegenheid voor de kinderen o zich op te frissen 
met een washandje/deootje e.d. We blijven 
hygiëne en gezonde lichaamsverzorging belangrijk 
vinden natuurlijk. We hebben het binnen het team 
besproken op de studiedag. 
 

Bekijk de link nog 

eens met de 

resultaten van de 

enquête over het 

onderzoek in 

Coronatijd op de 

Werft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Toelichting op begroting: 
Het programma waarin gewerkt zorgt nog wel eens 
voor problemen, loopt soms achter op de actuele 
situatie. 
De laatste anderhalf jaar zijn er relatief veel 
kinderen verhuisd naar Polen, Frankrijk, Zundert 
etc. 
Minder invliegen aan de onderkant, volgend jaar 
ongeveer 61 kinderen in groep 1, daar gaat mss 
een klas af noodgedwongen. 
Zware ondersteuningsgelden gaan eraf. (zoń 8000 
euro) 
Al met al is het een financiële puzzel waar Martijn 
nu midden in zit. 
De rooskleurige situatie van de laatste jaren is nu 
aan het veranderen. 
 
Luuk: teldatum 1 okt: Vorig jaar 319, dit jaar 316. 
Martijn moet nu al anticiperen op de situatie het 
jaar daarop. Hij wil e.e.a. opvangen via natuurlijk 
verloop, en tijdelijke  contracten die niet verlengd 
gaan worden. Het lijkt hem sterk dat er op korte 
termijn nog veel nieuwe jonge gezinnen in de wijk 
komen wonen. Er zijn sowieso minder kinderen. 
Diana vraagt of er manieren zijn om kinderen aan 
de school te binden vanuit de peutergroepen 
omdat die niet allemaal naar ons komen maar ook 
naar de Hooghakker gaan terwijl ze de peuterklas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diana wil graag een 
exit-enquête voor de 
ouders die kinderen 
na de peuterspeelzaal 
meenemen naar een 
andere basisschool 
om te verduidelijken: 
- de voordelen die ze 
zien van de andere 
school boven werft 



 
 

bij ons volgen. Martijn wil hierin samen met de 
leidsters Kitty en Marielle een actievere rol in gaan 
spelen om te proberen meer kinderen bij ons te 
houden. 
Nu komen er ouders uit andere delen van de wijk 
voor de peuterklas naar onze school vanwege het 
VVE-aanbod. 
 
Antwoorden ouders op de houding van de school 
tijdens de eerste COVID-periode: 
Ouders vinden dat we het als school heel goed 
hebben gedaan, dikke pluim voor de manier 
waarop we het hebben opgepakt. Vonden het wel 
erg zwaar om naast eigen werk ook nog de 
kinderen te onderwijzen.  
Ouders vonden het prima en prettig dat alle 
kinderen konden overblijven, het continurooster 
werd positief gewaardeerd. 
Het overblijven staat onder hoge druk, er zijn 
permanent te weinig mensen om alles te bestieren. 
Er wordt heel erg gezocht naar manieren om dit te 
ordenen en in goede banen te leiden.  
De resultaten van dit onderzoek zijn terug te zien 
in de link die Martijn heeft gestuurd. 
 
Wat betreft het herijkte koersplan:  
Is op de studiedag besproken in het team. Martijn 
wil niet afwachten wat het bestuur met de 

- is er iets dat ze hier 
missen 
- wat zouden ze nodig 
hebben om kinderen 
op werft te plaatsen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

suggesties die toen zijn geopperd, gaat doen. Hij 
wil zelf aan de gang met onze eigen 
suggesties/plannen om ons op een paar punten 
heel duidelijk te positioneren. We willen een 
duidelijke kant op maar kunnen niet alles doen wat 
wordt geopperd. Dat zou te veel van het goede 
zijn. In januari wil hij hiermee verder aan de slag. 
Diana vraagt om een paar voorbeelden 
Ja wij als team vinden het proces dat kinderen 
doorlopen heel belangrijk, niet alleen het product. 
Het gaat om 21-e eeuwse vaardigheden. Moeten 
we overal een punt aan hangen of is het proces dat 
een kind t.o.v. zichzelf doorloopt belangrijker.  
Het samenleven. 
 
Nog een extra opmerking van Martijn: 
Er moeten een aantal nieuwe methodes worden 
aangeschaft. Dit is te veel op een korte tijd, dat 
gaan we niet doen. We gaan kritisch kijken welke 
methoden we nog een poosje kunnen blijven 
gebruiken. Martijn zet een paar dingen on hold 
anders gaat het tem over de kop en dat moeten we 
niet willen! 

04  Sint en Kerst in 

coronatijd 

 

10 Femke Femke was niet aanwezig. We hebben het wel 
gehad over deze 2 feesten. 
Het punt van Femke over Sint en Kerst in Corona: 

Kerst wordt in de middag gevierd dit jaar en niet in 
de avond  i.v.m. Corona. Er zal geen kerstmaaltijd 

 



 
 

zijn maar wel een viering in de middag. Dit om 
opeenhoping van ouders in de avond te 
voorkomen. Veel ouders denken nu  dat er geen 
kerstviering is 
Ouders zouden het fijn vinden een verduidelijkende 
mail te krijgen of en hoe de sint dit jaar de school 
bezoekt, wat helaas vervalt (film) en aankomst 
buiten op het plein, maar vooral ook wat wel door 
kan gaan. Het wordt iig een sfeervolle, gezellige 
dag voor de kinderen. 
Ook wat betreft de kerst is er nog grote 
onduidelijkheid, ook hier zou graag duidelijkheid 
over komen. 
Will gaat vragen of Martijn hier een duidelijke 
mededeling via Parro over wil versturen naar alle 
ouders! 

05 Jaarplanning 15 Evelien T.a.v. de jaarplanning: 
de onderdelen 5 t/m 7 moeten vooral worden 
aangepast.  
nieuwe vergaderdata e.d. moeten worden 
opgeschreven. 
Huishoudelijk reglement en de jaarplanning mailt 
Evelien 2 weken voor de volgende vergadering 
zodat we die allemaal kunnen inkijken. 
Wanneer moeten de diverse zaken op de agenda?  
 
PMR 
Er moet binnen het team gekeken gaan worden of 
er eventueel teamleden zijn die zich beschikbaar 
willen stellen voor de MR. Het is niet handig als we 
straks allemaal tegelijk binnen een jaar zouden 

 



 
 

opstappen. Het is beter als er geleidelijk gewisseld 
worden. 
Evelien gaat dit punt op de studiedag in maart op 
de agenda zetten en vragen of er dan nieuwe 
mensen zich beschikbaar willen stellen. Die zouden 
dan moeten beginnen in september omdat de uren 

MR opgenomen zijn in je normjaartaak. 

06 Groep 9  Evelien Geen bijzonderheden  

07 Rondvraag 10 Evelien Luuk geeft nog wat toelichting op de besteding van 
de stakingsgelden voor de bovenbouw: 
een deel voor Einstein junior en een deel voor de 
rekenkisten van Julie Menne 
 
Agendapunten 19 januari tot dusverre 
Begroting (Martijn) en huishoudelijk reglement en 
jaarplanning (Evelien) 
 
Rondvraag 
Matthijs: 
Jammer dat juf Marjan zo halverwege het jaar 
stopt. Een groot verlies, leuk voor haar natuurlijk. 
Diana: 
Veel leuke foto’s van de kinderen en wat ze doen in 
de klas in groep 3. 
In de bovenbouw weinig foto’s, alleen informatie. 
Het zou handig alle informatie via dezelfde weg te 
laten komen. Nu komt er soms iets via de mail en 
heel veel via Parro. Je bent nu minder genegen om 
ook in de mail te kijken en dan mis je soms iets. 

 



 
 

Het gaat hierbij dan echter om algemene mails die 
via Inos worden verstuurd. Wat komt van onze 
school gaat via Parro. 
Will 
Nogmaals excuses voor het kwijtraken van de 
notulen van vorige keer. 

 

Actiepunten vanuit voorgaande MR vergaderingen 

 

Wat  Wie  wanneer 
Navragen waar subsidie vandaan te 
halen is voor de OR. 1 euro per leerling. 

Martijn  

Kijken wat we willen met de betaling van 
de vrijwillege bijdrage. Kan dit via Parro 
met een betaalverzoek of via Parnassys? 
Chantal vraagt om dan meteen even te 
kijken of we dan van bank kunnen 
wisselen omdat de ING heel duur is en 
er per transactie betaald moet worden. 

Martijn, Chantal en Brigitte Zij maken samen een afspraak. 

Will gaat vragen of Martijn een duidelijke 
mededeling via Parro over Sint en Kerst 
wil versturen naar alle ouders! 

Will  

Jaarplanning en huishoudelijk reglement 
doornemen punt 5 t/m 7 

Evelien stuurt alles 2 weken van tevoren 
door naar de MR leden. 

Iedereen Voor de MR vergadering in januari graag alle 
documenten doornemen. 

Evelien gaat vragen of er collega’s interesse 
hebben in de PMR op de studiedag in maart 
Die zouden dan moeten beginnen in 
september omdat de uren MR opgenomen 

zijn in je normjaartaak. 

Evelien Studiedag maart 



 
 
 


