
 
Notulen MR vergadering 

Plaats: 

Datum: 
Tijdstip: 

Voorzitter: 

Notulen: 

Teams 

30 maart 2021 
19.30-20.30 uur 

Judith Zeeman  

Fleur Mulder 

 

1. Opening 

Aanwezigen: Eline de Boer, Judith Zeeman en Fleur Mulder, via Teams. 

2. Mededelingen 

o Update huisvesting 
Niet veel nieuwe mededelingen. 
 

o Inspectiebezoek update 
Inmiddels heeft het inspectiebezoek plaatsgevonden op 16 maart, alles heeft zich online afgespeeld. De 
kinderen hebben alles enthousiast laten zien, tot aan de plafondplaten aan toe en de inspectie was erg 
enthousiast en tevreden. Ze hebben een goed beeld gekregen van de school en het thematisch onderwijs.  
Ze zien ernaar uit om ook een keer ‘echt’ langs te komen. 

o Aanvraag certificaat ‘Welbevinden’ (gezonde school certificaat) is uitgezet door Karin. Naast de certificaten 
‘milieu’ en ‘gezonde voeding’ is het certificaat ‘Welbevinden’ de volgende die door de school wordt 
aangevraagd. 

o Het tevredenheidsonderzoek is uitgesteld tot volgend jaar, gezien het feit dat dit een op zijn zachtst gezegd 
een bijzonder jaar is en er dan geen relevant beeld kan gegeven worden/ gevraagd kan worden. 
Idee van Fleur dat de school ander soort vragen gaat stellen, waardoor je wegblijft van een zgn 
‘afrekencultuur’, maar inspeelt op talenten en ontwikkeling van zowel docenten als leerlingen. Judith vertelde 
dat ze binnen een bepaalde format moeten blijven van de Stichting, maar daarin zich ook kunnen oriënteren 
of er ruimte is om als school ander soort vragen in het onderzoek op te nemen. 
 
 

3. Notulen januari 2021 

Deze zijn bij deze vastgesteld, op de achternaam van Eline na (aangepast bij deze naar de Boer😉) 

Suggestie Hans tijdens het vorige overleg wordt verderop behandeld onder PR. 
 
Notulen van de MR worden na goedkeuring openbaar gemaakt, maar we hebben het idee dat niet veel ouders ten 
eerste dit weten en de notulen lezen en ten tweede, dat men geen beeld heeft van wat de MR überhaupt is en 
doet. 
Om dit onder de aandacht te brengen is het idee om de notulen ook nog eens via Social Schools apart te 
verspreiden, met een extra berichtje om MR leden te werven. 
 
Ook is het zaak dat de notulen zo snel mogelijk na het overleg gemaakt worden en daarna naar de MR leden ter 
goedkeuring wordt verstuurd, zodat het daarna al op Social Schools kan/ Karin kan, in plaats van dat het nog 3 
maanden duurt tot na een volgend overleg voor het verspreid kan worden. 
o Dit is dus duidelijk nog niet gelukt dit keer, excuses van Fleur! 

 
4. Groepsindeling en bezetting volgend schooljaar 

Zoals bekend geworden mag de Vroonermeerschool, ondanks het nog niet vereiste aantal leerlingen, wel een 
extra groep openen en de bezetting verruimen. Idee om een affiche te maken om te kunnen verspreiden op 
Facebook en op de website, maar hier moet even mee gewacht worden tot er bekend is hoe de bezetting zal zijn. 
Ten tijde van het overleg waren ze nog in onderhandeling hierover. 

Ondertussen is in de Nieuwsbrief bekend gemaakt dat er een nieuwe meester bijkomt en is de bezetting definitief bekend 
gemaakt: 

 Groep 1/2 Maaike en Kornelia 

 Groep 3/4 Eline en Nadine 

 Groep 5/6 Marco en Maartje 

 Groep 7/8 Paul 

 



 
 

  
5. Voortgang PR 

Degene die voor de Stichting is aangenomen (Ilse Ketzerts) voor de PR heeft toestemming om ook voor de 
Vroonermeerschool mee te denken voor de PR. Fleur koppelt het terug naar de OC voor ideeën en dergelijke om 
met haar (via Karin) te bespreken en haar te laten meedenken/ uitvoeren/ uitzetten enz. Goed om extra te 
benadrukken van de uitbreiding qua groepen. Idee ook om interviews te doen met ouders en/ of kinderen om 
deze op Facebook en website te zetten.  
 
Suggestie Hans om afgehaakte ouders opnieuw te benaderen: Karin voelt zich hier niet prettig bij, ook uit 
solidariteit naar de scholen waar die betreffende ouders wellicht voor hebben gekozen. 

 
- Inmiddels is het ook in de OC besproken en door Maartje en Nadine opgepakt. Er worden nu erg leuke filmpjes 
gemaakt door en van de leerlingen en bijvoorbeeld op Facebook geplaatst. Het zou leuk zijn als er ook ouders aan 
het woord kwamen en zij filmpjes maken, waarbij zij bijvoorbeeld geïnterviewd worden door hun kind-(eren) 
en/of andersom. 
 
 

6. Nationaal herstelprogramma Corona 

Vanuit de overheid komt er een klap geld naar het onderwijs t.b.v. herstel van het onderwijs na de coronacrisis. Dit is erg 

fijn en het zal hard nodig zijn, alleen is de kritiek vanuit de scholen zelf, dat dit een eenmalige injectie is en niet een 

structurele. 

We hebben het er kort over gehad waar dit geld dan zoal voor gebruikt kan gaan worden, maar dit kan pas concreet door 

de scholen zelf besproken worden als de crisis daadwerkelijk voorbij is en er gebouwd kan worden aan herstel.  

 

 

7. Ingebrachte punten ouders 

o Gymles in de gymzaal 

Een van de ouders had opgemerkt dat er door de Lispeltuut weer gymles in de gymzaal gegeven werd, 

terwijl de Vroonermeerschool nog steeds alleen buiten gymles geeft. De vraag was waarom dat zo is en of de 

kinderen van de VRS niet een achterstand zouden krijgen m.b.t. bewegingsonderwijs. 

Antwoord van de VRS is dat het hen ook zeer verbaasd dat de Lispeltuut weer gebruik maakt van de 

gymzalen en ook nog eens met een docent werkt die op meerdere locaties van het SAKS gymles geeft. 

Vanuit het RIVM worden gymlessen weer binnen toegestaan, maar het dringende advies is om dit buiten te 

doen en de zgn. bubbels in stand te houden. Dus niet met andere docenten/ mixen van klassen/ 

verschillende klassen van een zelfde ruimte gebruik maken enz. De toestellen in de gymruimtes kunnen hun 

inziens ook niet steeds schoongemaakt worden en de kans op besmettingen is buiten veel minder groot. 

Dit advies zou in ieder geval tot en met de meivakantie gelden. 

Wat betreft een eventuele achterstand, heeft de VRS zeker niet het idee dat dit ter sprake is, omdat de 

kinderen nu eigenlijk nog meer buiten spelen en ze ook gebruik maken van bijvoorbeeld de Spin en andere 

klimtoestellen buiten. Ze zien geen tekenen dat de leerlingen motorisch hierin een achterstand oplopen. 

 

o Verkeersveiligheid nieuwbouw 

Vanuit de Wijkraad en de beide scholen is naar de gemeente Alkmaar de zorg uitgesproken rondom de 

verkeersveiligheid rondom de Nieuwbouw, met tot nu toe nog niet een bevredigend resultaat (reactie van de 

gemeente). Vraag is of wij als MR hierin iets kunnen betekenen, ook onze krachten kunnen bundelen samen 

met de Wijkraad en scholen.  

Reactie van de MR is: als er een concrete vraag ligt, willen we zeker meedenken en meepraten, maar weten 

niet precies wat er daarin van ons wordt verwacht nu. 

 

o Corona Protocollen 



 

Vraag/ opmerking vanuit Fleur is of er op school ook nagedacht is over specifieke protocollen voor de VRS 

zelf in geval van Covid-19 besmettingen onder docenten, leerlingen enz. Algemeen zijn de maatregelen nu 

wel bekend rondom quarantaine en isolatie, maar is er ook besproken wat er bijvoorbeeld gebeurt als Karin 

zelf ziek wordt, enz. Specifiek voor onze school zelf. Is er behoefte vanuit de school dat hierin wordt 

meegedacht door bijvoorbeeld de MR? 

 

8. Punten ter informatie en voorbespreking GMR 6 april 2021  

 Bestuursformatieplan 

 Functiegebouw 

 Update bestuursplan 

 Verdeling faciliteiten 

 

Fleur had nog een vraag ter verduidelijking van financiën die genoemd werden in het bestuursplan. Er is een 

potje voor scholing van docenten en dit zou maar € 600,- zijn per docent. Maar dit is een van de potjes die 

beschikbaar komen, dus er zijn voldoende financiële middelen voor de school de komende tijd voor bijscholing 

en ontwikkeling van de docenten. 

 

Bovenstaande punten zijn verder tijdens het vorig overleg ter sprake gekomen en hebben we mee ingestemd. 

 

9. Wat verder ter tafel komt 

Geen bijzonderheden 
 

10. Rondvraag en sluiting 
 

Verder geen vragen of opmerkingen.  
 
 
 
 
Actie/besluitenlijst 
 
Wat   Onderwerp         Wie                   Wanneer              Afgerond 

Actie Opgeven voor cursus m.b.t. MR taken, in het nieuwe 
schooljaar 

Judith z.s.m.  

Besluit Agenda GMR en alleen relevante bijlagen toesturen, 
overige info op aanvraag van MR lid. 

Judith altijd nvt 

Actie Suggesties geven voor PR omtrent nieuwe groepsindeling 
aan Karin 
(Zie suggestie Hans over potentiële ouders nogmaals 
benaderen) 

Allen z.s.m. In 
proces 

Besluit 
en 
Actie 

Instemming functiegebouw en vakantieregeling. Judith 21-1-2021(GMR) ✔ 

Actie Vraag taken PR dame bestuur of zij ook de PR voor de 
scholen doet, zo ja contact met Fleur voor OC op laten 
nemen 

Judith 21-1-2021 (GMR) 
of z.s.m.? 

✔ 

 Ideeen bespreken met de OC en terugkoppelen aan Karin, 
op interviews na 

Fleur z.s.m. ✔ 

Actie Contact opnemen met Karin over website en evt oproep 
aan ouders voor bijhouden van website indien te 
tijdrovend voor Karin 

Fleur z.s.m. In 
proces 

Besluit/ 
actie 

Aan Karin voorstellen om de MR notulen ook via Social 
Schools te verspreiden, niet alleen als bijlage maar ook de 
belangrijkste punten samenvattend, zodat men het eerder 
leest 

Via deze notulen z.s.m.  



 
 


