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Verslag MR vergadering donderdag 25 juni 2020 
 
Laatste update onderwijs in Corona tijd 
Sinds 8 juni gaan de kinderen weer fulltime naar school, en dat verloopt naar grote tevredenheid. Voor de leerkrachten 
is het wel even wennen, en het vraagt veel aanpassingsvermogen om niet in oude gewoonten te vervallen en de 
kinderen weer gewoon een aai over de bol te geven. De kinderen doen erg hun best om op hun eigen en elkaars 
hygiëne te letten, maar lijken wel wat onrustiger en kennisoverdracht gaat iets stroever. Ook blijven er relatief grote 
aantallen kinderen thuis vanwege het handhaven van de RIVM maatregelen dat je bij een verkoudheid thuis moet 
blijven. 
Helaas vervallen ouders ook snel in oude gewoonten en lopen weer mee tot aan de school en ontstaan gevaarlijke 
situaties doordat ouders weer ‘ouderwets’ fout parkeren om hun kinderen snel uit te laten stappen. Gelukkig houdt men 
dan wel weer goed afstand van elkaar.  
De leerkrachten zijn met elkaar in discussie over welke elementen van de afgelopen periode (bijv. video-
instructies,weekopdrachten, zelfstandige werktijden) het overwegen waard zijn om te behouden in het normale 
onderwijs.  
 
Besteding oudergelden 
Door resten van ouderbijdragen en gulle giften van ouders aan de school is er een spaarpotje ontstaan. De MR heeft 
overlegd over een goede besteding van deze gelden, en heeft besloten een bedrag te reserveren voor uitbreiding van 
de bibliotheek (die uitgeput en verouderd lijkt en weinig aan te sluiten op de IPC-thema’s). Ook gaan ouders benaderd 
worden om boeken te doneren. Voor de rest van het geld wordt een plan gemaakt voor extra sport- en spelelementen 
op het schoolplein. 
 
Wekverdelingsplan goedgekeurd 
Sinds de invoering van de nieuwe CAO is het hele onderwijsteam verantwoordelijk voor het mede opstellen 
van een werkverdelingsplan, waarin wordt vastgesteld welke personeelsleden welke taken op zich nemen, hoeveel 
uur er besteed wordt aan lesgeven, voorbereiding etc.Het werkverdelingsplan voor het schooljaar 2020-2021 is 
door de personeelsgeleding van de MR goedgekeurd. 
 
Schoolgids goedgekeurd 
Ook voor aankomend jaar is er een nieuwe versie van de schoolgids, waarin ouders, verzorgers en andere betrokkenen 
bij de school praktische informatie vinden over zaken als schooltijden, vakanties en schoolregels. De MR heeft de 
schoolgids uitvoerig doorgenomen en heeft deze met een aantal aanpassingen goedgekeurd. Deze zal voor iedereen 
beschikbaar worden gemaakt op de website van de school. 
 
Regels, regels en nog eens regels! 
Met het oprichten van de internationale school (RISE) is de situatie omtrent de medezeggenschap wat 
gecompliceerder geworden. Voor de nieuw te vormen deelraden van RISE and I-st@rt en het nieuwe 
overkoepelende Platform internationalisering Salto zijn formele reglementen opgesteld zodat ieders bevoegdheden 
en verplichtingen duidelijk zijn. Ook zijn de gevolgen van deze nieuwe situatie verwerkt in de nieuwste versie van 
onze eigen MR reglement.  
Alle 4 de reglementen zijn voor de MR leden goedgekeurd met ingang van het nieuwe schooljaar. Hiermee zijn de 
deelraden formeel een feit, en kan aankomend schooljaar de zoektocht naar geïnteresseerde ouders en personeel 
beginnen. 
 
José Engelen nieuwe voorzitter MR 
Dit was de laatste vergadering die werd geleid door Daan van Boxel, die heeft aangegeven na 5 bewogen jaren het 
voorzitterschap over te willen dragen. José Engelen, leerkracht van groep 5A en MR lid sinds begin dit jaar, is unaniem 
verkozen tot nieuwe voorzitter. 
 
De volgende MR-vergadering is op donderdag 10 september 2020. 
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