
Notulen      Via Teams 

MR De Klipper  

 
Datum:    14 september 2020 

 

Genodigde:   Sanne Portegies, Valeria Herman, Wanda Knaapen (notule),  

Roel Ebus (voorzitter), Patrick Menegatto, Saskia van Gelderen, Michel Albert,  

Alwin Akkermans (directeur). 

 

Afwezig: Maarten van Geldorp 

 

 

1: Opening  

 De eerste 5 punten worden met de directie besproken 

 

2:  Vaststellen agenda/ notulen 1 juli 2020 

 De notulen is akkoord en kan op de website geplaatst worden. 

 Aanvulling op de pauze regeling. De Bso Zus en Zo kan het niet voor elkaar krijgen om 

 De tso ook op de Gouden Uillaan te regelen. Hun prijzen zijn inmiddels iets verhoogd. 

Alwin gaat met Bij de hand op de Uil in gesprek over de problemen rondom de 

verzorgde opvang daar. 

 

3:  Onderwerpen vanuit/met de directie 

 

Personeel:  Aan het begin waren er 2 collega’s die door andere keuze en blessure niet 

konden starten. Zij zijn inmiddels opgevangen en alle klassen zijn nu voorzien van een  

leerkracht. 

Per 1 november 2020 vertrekt de vakleerkracht van gym. Per 1 december 2020 wordt 

hij opgevolgd door een net zo enthousiaste vak leerkracht gym. Er volgt nog een 

gesprek voor een eventuele vervanger voor de leerkracht gym van de BSO. Ouders 

zijn nog niet geïnformeerd. Dit gebeurd wanneer alles rond is. 

 

Covid-19: Een aantal collega’s vertonen verkoudheidsklachten, 4 collega’s zijn getest 

en negatief bevonden. 3 Collega’s worden deze week getest. 

Wanneer een collega ziek is wordt de klas niet verdeeld en blijven de kinderen thuis. 

Er wordt geïnventariseerd of er ouders zijn met onderwijsbevoegdheid die willen 

invallen als het nodig is. Zo kan er een betrouwbare inval poule gemaakt worden. 

Deze ouders krijgen een nul uren contract. 

 

Besmetting:   

Op de Uil is 1 ouder besmet, het gezin zit in quarantaine. 

Op de OL is 1 kind van groep 8 besmet, hij en zijn broer en zus zijn in quarantaine. 

 

Kleuters:  



In verband met het veilige gevoel voor de kleuters is er besloten dat de ouders met 

hun kinderen het plein op mogen om hun kind bij de leerkracht te brengen. 

Op de Uil  gaan 3 groepen op het plein voor en 2 groepen op het plein achter. 

 

Er wordt aangegeven dat het jammer is dat de ouders bij de kleuters elkaar zo niet 

leren kennen en de betrokkenheid zo veel minder is. Gevraagd wordt hierover na te 

denken. Dit punt wordt meegenomen naar het team. 

 

Taakbeleid: De leerkrachten kunnen nu aangeven wat zij voor hun normtaak willen 

doen en Alwin start met de individuele gesprekken. 

 

Werkverdelingsplan: Er wordt akkoord gegaan met het handhavingsplan, in 

december graag evalueren en in januari terugzetten op de agenda. 

 

Werkdrukgelden: Correctie op de vakleerkracht muziek. Achteraf blijkt dit idee niet 

door het hele team gedragen te worden. Het geld gaat wel gebruikt worden voor een 

vakleerkracht maar de invulling wordt wederom besproken in het team. 

 

De verdeling van het geld, moet regelmatig terugkomen op de agenda. Alwin zal 

vooraf aan de vergadering met Maarten de bestedingen bespreken. 

 

Leerlingengroei: Er wordt een schema besproken waarin valt te zien hoe de prognose 

is qua leerlingen in het komende jaar. Deze ziet er goed uit. In verband met 

huisvesting zal Alwin in gesprek gaan met Anke van het bestuur en het Spectrum 

(stichting van het Baken). Na dit gesprek komt het terug op de agenda van MR. 

 

4:   MR jaarplan 

 

Een aantal onderwerpen worden bij de jaarplanning aangevuld. Deze wordt door 

Roel aangevuld. 

 

Terugkoppeling voor het team. Hoe gaan we in deze corona tijd de Kwink koffie 

ochtend vorm geven. 

 

Vergaderdata MR: 

Maandag 23 november 2020 

Maandag 18 januari 2021 

Maandag 15 maart 2021 

Maandag 17 mei 2021 

Maandag 28 juni 2021 

 

De website moet voor wat betreft de MR aangepast worden, Ferry en Melissa 

moeten vervangen worden door Sanne en Valeria. Check zelf of je foto erbij staat of 

vervangen moet worden anders even zelf actie ondernemen. 

 



Alwin wordt bedankt voor zijn aanwezigheid. 

 

 

 

6: Jaarverslag 2019-2020, deze wordt akkoord bevonden en kan op de site. 

 

7:  Sanne en Saskia  willen graag de cursus volgen wat betreft de leerlingenraad. Er 

wordt  bekeken of dit door de MR betaald kan worden. Sanne wilt tevens de MR start 

cursus volgen. 

Er is wel behoefte aan een soort opfris cursus wat betreft de MR. Weer even alle 

rechten en plichten helder hebben.  

 

8:  De MR termijn van Patrick Menegatto loopt dit jaar af. In principe wil hij wel blijven 

als er geen andere ouders graag willen. Deze wordt voor november 2020 op de 

agenda gezet.  

De Termijn van Wanda Knaapen loopt dit jaar ook af. Ook zij wil blijven mits er geen 

andere leerkrachten zijn die interesse hebben. Anders zal zij overstappen naar de 

GMR. Deze zal in maart 2021 op de agenda terugkomen. 

 

9:  website; hierboven al besproken 

 

10:  Nog geen notule ontvangen van de GMR 

 

11:   geen rondvragen 

 

12:  Iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid. De volgende vergadering wordt op 

school gehouden in een klas zodat er genoeg ruimte is om gepaste afstand te kunnen 

bewaren. 


