
Agenda en notulen 7 Juli 2020   -   Start: 20:00 
Aanwezig: Karin, Bianca, Jeroen, Dolf, Myra, Joyce, Annemarie, Leonie, Martine 
Afwezig: Bastienne 
 

1. Opening 
o Notulist: Leonie 
o Ingekomen post 

geen 
2. Mededelingen 

o Directie 
MD:  
Vervanging zoeken voor zieke leerkrachten was moeilijk. 
 

Halen en brengen          
Brengen: 

Onderbouw Inloop tussen 8.15-8.30 achteringang lkr op plein/deur 

Middenbouw mbe 8.15 leerkracht wacht ze op, op het plein 

  mbd 8.20 

  mbf 8.25 

Bovenbouw Inloop tussen 8.15-8.30 alle klassen via de rode deur? 

  leerkracht is in de klas 

  (geen gymzaaldeur meer want die blijft te vaak open staan) 

 

Halen  

Onderbouw OBD 14.05 

  OBE 13.55 

  OBF 14.00 

 

Middenbouw MBE 13.55 

  MBD 14.00 

  MBF 14.05 

  Leerkracht brengt heel de groep naar het schoolplein 

● kinderen mogen zelfstandig het plein af 

   

Bovenbouw Allemaal om 14.00 naar beneden 

 
Zomerschool wordt gestart. Nog niet bekend of er financiën zijn. Er zijn drie leerkrachten 
gevonden die de zomerschool gaan verzorgen. Bedoeld voor kwetsbare kinderen. Er is een 
subsidie voor 43 kinderen. 30 op het MD en 13 op het Raam. OB: 4 dagen (meer gericht op 
taal). MB en BB: 4 dagen. De dagen starten om 9:00  en eindigen om 12:00. Er zijn IEP 
toetsen afgenomen om de juiste stof en doelen voor de kinderen te kunnen bepalen. Ook 
wordt er aandacht besteedt aan het leren leren in de vorm van een thuisopdracht. Subsidie 
loopt tot de kerstvakantie. Na de zomervakantie wordt er weer gekeken hoe deze kinderen 
verder begeleid worden. Dit gebeurt tijdens het zelfstandig werken. Er kan evt. een tweede 
ronde subsidie aangevraagd worden.  
De locatie Raam gaat na de zomervakantie met een bijles vorm in groepjes 3 of 4 leerlingen 
tegelijk onder schooltijd beginnen 
 
Projectafsluitingen en voorstellingen: Hoe nu met corona? Eerste kwartaal geen 
projectafsluiting. Het doel van de projectafsluiting is het ontmoeten van elkaar in de school. Er 
wordt nagedacht over hoe dit te organiseren of evt. een andere vorm. 
 
 
 
Er is een architectenbureau voor de nieuwbouw. 16 juli eerste afspraak. Voor de kerstvakantie 
een definitieve tekening. 
 
Raam: 



Jaarplan: Er is een goede studiedag geweest over het afgelopen jaar en de plannen voor 
aankomend jaar. Het traject stichting LEERkracht is aangepast 
 
Rekentraject: MD werkt met een methode. Raam werkt met de montessori methode. Er zijn 
kaarten en materialen gemaakt. Materiaal is verouderd. Dit moet vernieuwd worden. Het raam 
kiest ervoor om niet met een methode te werken. Er is een bedrijf die vanuit de Montessori 
Visie materialen maakt. De middenbouw kiest voor deze materialen. Kinderen werken vanuit 
doelen. De bovenbouw kiest voor andere materialen. Jeroen vraagt of er ook gecommuniceerd 
kan worden naar de ouders over dit traject.  
 
Er wordt nagedacht over het halen en brengen. Het is nu fijner met het opstarten van de dag 
nu ouders niet meer in de klas zijn ‘s ochtends. Hoe denken ouders over het niet aanwezig zijn 
in de school? Ouders geven aan dat het niet erg is om ‘s ochtends mee naar binnen te 
kunnen. De relatie die je als ouders opbouwt met de leerkracht door de kleine 
contactmomenten valt nu weg. Als daar een andere vorm voor gevonden kan worden 
bevordert dit de afstemming tussen leerkrachten en ouders. Ouders kunnen misschien vaker 
mee kijken in de klas.  
Karin wil voor het nieuwe schooljaar duidelijk hebben hoe de nieuwe manier van brengen en 
halen is. Dit wil ze opnemen in de schoolgids.  

 
 

o MR 
Naam van de scholen totdat de nieuwbouw van de locatie Maria Duyst is  voltooid worden Jan 
Vermeer - Raam en Jan Vermeer - Maria Duyst. Het woord locatie wordt weggehaald.  

 
 

3. Werkverdelingsplan 
o MD, definitieve versie? Het plan is goedgekeurd door de PMR. Er wordt een 

toestemmingsbriefje gemaakt. Bastienne en Annemarie nemen dit op zich.  
 

4. Jaarplan  
o Raam: Leerkrachten herkennen zich in het jaarplan. Er gaat begonnen worden met de 

communicatie app Parro.   
o MD: 27 augustus een studiedag over het jaarplan. 

5. Planning 20/21 is zo goed als klaar. Er zijn nog geen vergaderdata van de GMR. Daardoor zijn er 
nog geen vergaderdata voor de MR gepland. Dit wordt met de deelraden afgestemd zodra de data 
beschikbaar zijn. 

6. Schoolgidsen zijn nu gesplitst. Jeroen heeft wat opmerkingen gemaakt in de gids van het Raam. 
De leden van de MR nemen de schoolgids door. Er moet met de schoolgids ingestemd worden 
door de MR.   

 

Overige punten (zonder directie) 

7. Instemmingen 
werkverdelingsplan.  
Jaarplan: MD op de eerste vergadering. Het raam stemt in met het jaarplan. Jeroen en Dolf 
nemen het nog een keer door. 
Splitsing: ingestemd. Naar Carolien en Jasper. 
schoolgids: per locatie instemmen.  

8. Splitsing MR 
o MR reglement deelraad. Op de eerste vergadering aanpassen aan de desbetreffende 

deelraad.  
o Email/Drive Dolf maakt een backup van de drive.  
o GMR-statuut 

Contact met GMR over splitsing en aanpassing statuut. De instemming wordt verstuurd. 
9. Verkiezingen 

o Briefjes verzamelen: Myra+Joyce: Al veel briefjes terug gekregen. Er is een stembus gemaakt. 
o Telling: Myra en Joyce tellen de stemmen op 14 juli. Dolf heeft contact met de gekozen leden 

over de uitslag. Bekendmaking aan ouders kan via de nieuwsbrief van 15 juli of in een apart 
mailtje. 



10.  Er wordt na de vakantie een afspraak gemaakt in de eerste of tweede schoolweek om 
afscheid van elkaar te nemen. 
 
Actiepunten: 

Actiepunt  Wie  Datum 

Instemmingsbrieven 
jaarplan Raam en splitsing 
 

Dolf 7-7-2020 

Mail adressen MR splitsen 
backup maken drive 

Bastienne en Joyce 
Dolf 

22-06-2020 
7-7-2020 

Schoolgids doornemen en 
instemmen 

iedereen 
voorzitters deelraden 

7-72020 

instemming werkverdelingsplan 
MD 

Bastienne en Annemarie 7-7-2020 

verkiezingen Raam afronden Deelraad Raam 7-7-2020 

Vergaderdata afstemmen afzonderlijke deelraden 7-7-2020 

 

Tijdslijn verkiezingen 

Di 14 Juli Verkiezing einde + telling stemmen. 
wo 15 Juli Uitslag bekend (anders loten). Bekendmaking via email of nieuwsbrief 


