
  

  

Agenda  MR 4   datum 11 maart  2021 Online vergadering  

  

Plaats  Aanvang  Afsluiting  Aanwezig  Afwezig  

Kbs De Werft  19.30 uur  21:30  Martijn 
Matthijs (notulist) 
Femke 
Willy 
Luuk 
Evelien 
Wouter GMR 

 Diana 

  
  

Nr  Agendapunten  

  

Tijd  Verantwoordelijke  Verslag  Besluiten  

01  Opening en vaststellen  

agenda   

5  Evelien    
  
  

  
  

02  Directie    Martijn  • Hoe ervaren we de buitenopgeving •  
- Martijn Gesprek met Kober over de 

buiten omgeving 
- Op advies van de LR, is de pingpong 

tafel weggehaald.  

  
  



- Willy, rond zwervende rotzooi, 
kinderen actief rotzooi opruimen. 

- Elke dag een andere klas die de 
rommel opruimt.  

- Meer prullenbakken nodig. 
- Dossier aan het opbouwen met de 

wijkagent als iemand in de omgeving 
wordt opgepakt.  

- Bewegend leren wordt bemoeilijkt 
door de rommel om de school heen.  

- En alleen maar steen en tegels. 
- Het kan met ouders worden 

opgepakt. Er zullen zeker wel 
hoveniers en andere handige 
mensen tussen zitten die vrijwillig de 
buiten kant van de school willen 
oppakken.  

 

- Vakantie rooster: bijna kopie als van 
vorig jaar. Het zelfde aantal uren  

- In oktober studiedag. Rekening houdend 
met aan het eind van de week of begin 
van de week. 

- 6 December vrije dag  
- Vrije Juni week in week 27. Een week 

vroeger kan niet door de eindtoetsen. 
- Advies van de MR. De vrije Juniweek geeft 

ruis, omdat de oudergeleding de juniweek 
graag een week naar voren wil schuiven, 



omdat deze week dan niet samen valt met 
de grote vakantie van de andere regio’s in 
Nederland en er iets meer afstand zit tot de 
zomervakantie. Er wordt onderzocht of 
deze week naar voren geschoven kan 
worden met de OE. Wouter kijkt hoe andere 
Inos scholen omgaan met de juni week. 

 

03  Lockdown/online    Martijn  • Ingezonden brief Jorrit de Gruyter  
Probleem met de noodopvang: 
- (Te) veel kinderen, door noodopvang en risico – 
leerlingen 

- Iets meer controle in de noodopvang over de 
opdrachten die de leerlingen moesten doen. 

- Willy gaat met de meneer in contact. 

  

04   Besteding extra geld  

  

  Femke  Subsidie, geld voor het onderwijs. 2 jaar 

extra geld. 180.000 om eventuele 

achterstanden door de corona weg te 

werken. Team moet meer info hebben vanuit 

de overheid over de richtlijnen waaraan het 

geld uitgegeven mag worden.  

  

05  Gmr    Evelien  Hebben wij vragen voor Wouter? Of heeft 

Wouter vragen voor ons?  
- Binnenklimaat van de verschillende scholen, is dit in 

de Werft een topic? In de zomer en wanneer het 
warmer is dan 20 graden, is het in sommige klassen 
erg warm, vooral als de zon er heel erg op schijnt. ( 

  



Het gaat dan om de zuidkant van de school, aan de 
kant van de gymzaal.)  Het gaat wel beter met de 
nieuwe ramen en de vensters. Goede ventilaties.  

- Mobile Arco’s, zouden een tijdelijke oplossing 
kunnen zijn.  

 
- Corona beleid: leraren vinden het spannend, minder 

samenhorigheid. Missen het contact onderling. We 
schikken ons erin. Geen gevoeg van veiligheid, 
omdat ze niet gevaccineerd zijn. Klassen moeten zich 
telkens aanpassen. Je moet heel flexibel zijn. Dat 
vraagt veel van de collega’s. 

 
Wouter neemt dit mee naar de GMR: Steun met de 
voorwaarden, sociaal beleid is iets te streng. 

  
- Werkverdelingsmodel nemen we mee naar de 

volgende keer. 

06  Groep 9    Evelien   Audit van INOS 
Na Vorige HB audit was er veel rood, deze audit alles 
groen en oranje (oranje waar nog aan gewerkt moet 
worden maar niet onvoldoende.) Er is hard gewerkt. We 
zijn om 3 punten na op alles groen, dus voldoende 
beoordeeld. De 3 oranje punten nemen we mee in het 
koersplan als verbeterpunten. 

  

07            

08  Rondvraag    Evelien   geen   

 

 



Actiepunten vanuit voorgaande MR vergaderingen  

  

Wat   Wie   wanneer  

 Hoe ervaring we de buiten 

omgeving? 

 Allen  mei 

 Binnenklimaat update   team  mei 

 Besteding extra geld  Martijn  mei 

 Werkverdelingsmodel   GMR Wouter  In mei 

      

      

  


