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Datum: 17 mei 2021 

Presentie 

Aanwezig (via Microsoft Teams):  

- Personeelsgeleding: Maris, Elly, Arlène, Mark 

- Oudergeleding: Rogier, Martijn, Gijs 

- Bevoegd gezag: 

- Gasten: Heleen 

 

Afwezig:  

- Personeelsgeleding: Jochem  

- Oudergeleding: 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

MH opent de vergadering om 19:30, GV verzorgt de notulen. Er wordt een 

agendapunt toegevoegd over het MR reglement en een agendapunt over de 

werkdrukmiddelen en de middelen voor de aanpak van coronavertragingen uit het 

Nationaal Programma Onderwijs. 

 

2. Mededelingen 

De portefeuille schooltijden is afgerond en kan komen te vervallen.  

 

3. Notulen vorige vergadering + actiepunten 

De notulen van de vergadering van 30 maart 2021 worden vastgesteld.  

 

Openstaande Acties 

Nr. Datum Wie Omschrijving Wanneer Gereed 

4. 28-3 Allen Fotomoment bij volgende 

vergadering 

NTB  

18. 6-10-20 GV en JS Tijdbalk wordt getekend. Info 

wordt via de mail gedeeld en op 

gereageerd door MR-leden.  

Schooljaar 

2020/2021 

 

24. 31-08 MK en MH Lid van CvB Blosse vertrekt na 

de zomer. Zie verder de 

portefeuille IKC. Dit actiepunt 

kan van de agenda. 

30-03-21 17-05-21 

27. 6-10-20 YR, MK, JS Samenkomst over begroting. 

Verplaatst naar na lockdown. 

Na 

lockdown 

 



30. 15-02-21 YR, MK Opzet PJS-protocol voor 

weeralarm 

29-06-21  

31. 15-02-21 personeels- 

geleding 

Polsen interesse bij collega’s 

deelname MR (ivm pensionering 

ED) 

 30-03-

2021 

32. 30-03-21 YR, AB Ouders informeren 

continurooster 

April  

ED = Elly Donkers 

GV = Gijs van der Valk 

AB = Arlène Blom 

JS = Jochem Stricker 

MB = Maris Berger 

MH = Mark Honigh 

MK = Martijn Kooij 

RT = Rogier Thomasse 

YR = Yvonne Rozeman 

HT = Heleen van Tricht 

 

 

4. Veiligheidsbeleid 

De MR heeft ingestemd met het veiligheidsbeleid in de vergadering van 30-3 en dus kan 

dit agendapunt afgevoerd worden. 

 

5. Covid-19 situatie 

De MR is goed te spreken over de communicatie, we weten elkaar snel te vinden bij 

vragen en incidenten. De bovenbouwgroepen 7 en 8 zijn voor de meivakantie gesplitst 

zodat groep 8 op kamp kan (eigen bubbel gecreëerd). 

 

6. Portefeuilles: 

Verdeling: 

 

 JS GV MK RT ED MB MH AB 

a. Financiën         

b. IKC         

c. Verkeer         

d. Schooltijden         

e. Gymzaal         

f. PO/VO         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Status en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders: 

 

a. Financiën 

Na de lockdown gaan de portefeuillehouders hier verder mee. 

 

b. IKC 

Er wordt momenteel een manager kinderopvang geworven voor het IKC. We 

wachten de ontwikkelingen even af.  

 

c. Verkeer 

Taxuslaan: Er is een reactie van de Gemeente gekomen waarin de door ons 

voorgestelde aanpassingen vriendelijk worden afgewezen. GV doet een voorstel 

om de medewerkers van de Gemeente uit te nodigen ’s morgens op de locatie 

Taxuslaan om de situatie van dichtbij te zien. RT pakt de reactie naar de 

Gemeente verder op.  

 

Centrumwaard:  

Er is een uitnodiging binnen gekomen voor de volgende ronde van de gebiedsvisie 

Centrumwaard. RT en MB sluiten aan.  

 

e. Gymzaal 

Geen nieuwe ontwikkelingen 

 

f. PO/VO 

Geen nieuwe ontwikkelingen. 

 

7. Schoolontwikkeling/ Visie 

Het team gaat zich de komende periode inzetten om de ontwikkelingen binnen de 

school (zoals b.v. het project Zin in Lezen) te borgen in de organisatie. 

 

8. MR-Reglement 

Het vorige MR-reglement is verlopen en dus heeft Blosse een nieuw MR reglement 

verspreid met het verzoek deze goed te keuren. Er zijn een paar kleine wijzigingen 

t.o.v. de vorige versie. Tijdens het bespreken liepen we tegen een paar 

onduidelijkheden aan. We hebben nu besloten dat alle MR-leden het nieuwe 

reglement doorlezen en per mail bij GV aangeven of er vragen zijn. GV verzamelt de 

evt. vragen/opmerkingen en zet deze door naar Blosse. Er is geen duidelijke deadline 

gesteld door Blosse maar als we voor de volgende vergadering de onduidelijkheden 

weg kunnen nemen dan kan het nieuwe reglement op de volgende MR vergadering 

(eind juni 2021) worden vastgesteld. 

 

9. Vakantierooster 

YR heeft het nieuwe vakantierooster naar de MR gestuurd. De MR adviseert positief 

m.b.t. het vakantierooster. Voor de afzonderlijke instemming van de oudergeleding 

m.b.t. de jaarlijkse vaststelling van de uren onderwijstijd stelt de MR het op prijs als 

het rooster wordt uitgebreid met een uitleg van de cijfers in het Excel rooster of in 

een begeleidende mail. Dit komt de leesbaarheid van het document ten goede. YR 

wordt gevraagd om deze informatie nog na te leveren en tevens vraagt de MR zich af 

of de data van de studiedagen al bekend zijn. 



10. Werkdrukmiddelen 

De werkdrukmiddelen (b.v. inzet AB en de onderwijsassistenten) zijn geëvalueerd en 

deze evaluatie wordt door de Personeelsgeleding getekend tijdens de studiedagen op 

3 en 4 juni. 

 

Nationaal Programma Onderwijs: Door het team wordt tijdens de komende 

studiedagen de behoefte geschetst aan de extra financiële middelen uit het Nationaal 

Programma Onderwijs (t.b.v. COVID gerelateerde vertragingen). Tijdens deze dagen 

moet duidelijk worden welke behoefte er is op leerling- en schoolniveau.  

 

11. Rondvraag en sluiting 

Geen verdere mededelingen. MH sluit de vergadering.  

 

 

Volgende vergaderdatum en tijd: 

• Dinsdag 29 juni 2021 19:30 uur 

 


