
MR Notulen  

Datum: 4 november 2020 

Aanwezig: Wendy, Doesjka, Pathaella (PMR), Dennis, Hans en Nita (OMR) 

 

Dennis heeft een document gemaakt om te volgen tijdens de vergadering. Hierin staat 

alles wat wij de afgelopen tijd gedaan hebben.  

Dennis maakt duidelijk dat in punt 20.3 staat dat wij geheimhouding hebben als het gaat 

om wat er nu besproken wordt tot wij het openbaar maken.  

Hebben wij ons gehouden aan het proces van Leeuwendaal?  

Punt 1: Projectgroep samenstellen. MR en directie besluiten dit samen op te pakken.  

Punt 2: Plan van aanpak opstellen. Document is nooit opgesteld. Er is elke vergadering 

over gesproken en stappen zijn bedacht, afgesproken en gemaakt. Hans en Dennis geven 

wel aan dat het nooit echt in een plan van A tot Z is opgeschreven. Nita geeft aan dat we 

hebben afgesproken te informeren en te peilen. Hans zegt wij hebben bewust gepeild en 

input gevraagd. Wendy vult aan op grond daarvan zouden wij kijken hoe nu verder. Nita 

zegt, ja dat klopt. Maar bij elk plaatje gingen we weer kijken hoe verder. We hebben nooit 

vooraf een plan van aanpak gemaakt. Er is vanaf het begin gezegd: We gaan het niet 

helemaal uitwerken als we niet weten wat de uitslag van de raadpleging is. Er is per 

vergadering gekeken hoe nu verder. Bij elke vergadering zijn we een stap verder gaan 

kijken.  

Punt 3: Informatie is met ouders gedeeld. Presentatie Leeuwendaal viel wel tegen. 

Informatie is wel gegeven. Nita vindt dat de ouders onvoldoende de gelegenheid hebben 

gekregen met elkaar te praten. Door Corona konden ouders de leerkrachten niet 

aanspreken en andere ouders elkaar aan kunnen spreken. Informatie was eenzijdig en 

onvoldoende.  

Punt 4: Ouderraadpleging was dit het onderzoek? Nita geeft een voorbeeld.  

We hebben de info gegeven en die voorkeur gebruiken we. Terwijl we ze later nieuwe info 

hebben gegeven en misschien zouden zij wel wijzigen van stem. Hebben wij nu wel een 

reëel beeld van wat mensen willen vraagt Nita? Wij hebben ze weer geinformeerd. Hebben 

ze dan op grond van de nieuwe info misschien wel een andere mening gekregen? Degene 

die nee heeft gestemd misschien denkt oh als het zo zit dan zou ik ja zeggen of andersom. 

Hans zegt de info die wij hebben verkregen hebben we meegenomen in het voorgenomen 

besluit. Ouders weten dat wij een advies uit moeten brengen en ouders konden nog iets 

laten horen aan de MR. Wij hebben mailtjes ontvangen. Met de mailtjes en de uitslag van 

de raadpleging kunnen wij een goede keuze maken.  

Punt 5: Resultaten zijn gedeeld met ouders en team. 

Punt 6: Communiceren over voornemen proces is gedaan.  

Punt 7: Ouderraadpleging. Nita geeft aan hebben wij dit dan gedaan? Want de 

ouderraadpleging was punt 4. Er is een combinatie geweest van vragen en opmerkingen 

aan ouders terwijl er ook naar hun mening werd gevraagd. We hadden in stap 4 dus alleen 

vragen moeten stellen en toen de info weer moeten geven. Dan in stap 7 moeten laten 

stemmen. Dennis zegt, de kinderen draaiden door Corona wel al een continurooster. De 

ouders hadden de ervaring, op de NSO na. Wendy geeft ook aan dat we weleens gesproken 

hebben over moeten we een weekje proefdraaien zodat ouders het ervaren en kunnen 

aangeven wat ze er van vinden. Maar door Corona konden ouders het ervaren en kwam het 

uiteindelijk goed uit. Onbewust kregen ze al wel extra informatie. Hans zegt we hebben 

gezegd: WE gaan peilen. Als 80 procent nee zegt dan gaat het sowieso niet door. Maar 



omdat de meerderheid voor was zouden we kijken naar de vragen die nog leefden.  

Punt 8: Directie heeft een voorgenomen besluit genomen.  

Punt 9: Daarom zitten wij nu bij elkaar.  

 

Uitslag peiling: 63% voor, 33% tegen en 4% neutraal  

Ouders konden aankruisen waar het jongste kind in de groep zat. In ieder leerjaar is in 

ieder geval de meerderheid voor.  

Opmerkingen van ouders ook schematisch weergeven. Opmerkingen over NSO en pauze. 

Wendy geeft aan dat voor wij over het vijf-gelijke-dagen model gingen spreken er nog 

geen overblijfproblemen waren qua bezetting. Nita geeft aan dat er nu 3,50 is 

gecommuniceerd is, terwijl wij niet het specifieke bedrag hebben gezien. We hebben het 

gebaseerd op het bedrag dat het Spectrum betaald. Zij besteden het uit aan externen. 

Ander bedrijf organiseert sport en spel op het schoolplein. Dit zal circa 2 euro bedragen, 

maar daar zitten wel wat haken en ogen aan. Weinig ruimte, wat als het regent, 

leerkrachten leveren deels hun pauze in, kinderen willen misschien juist rust en niet 

sporten?  

Mails doornemen:  

10 reacties op 276 gezinnen 

 

1: helderheid en procedure, transparantie. Hoe nu verder of terugwerkende kracht?  

2: helderheid procedure 

3: garantie NSO als ze nu wel NSO nodig heeft. Anders Ziezoo. Of zij genoeg buiten kunnen 

spelen in die middagen weten wij ook niet. Informeren bij de KO. Te weinig informatie in 

de nieuwsbrief.  

4: Waarom 5-gelijke-dagen en niet een ander? Leerkrachten wilden alleen over naar dit 

model. Dit was alleen een optie arbo technisch. Lange pauze. Heel veel kinderen nemen 

overblijf af en die hebben die lange pauze thuis niet. Kunnen kinderen stoom afblazen 

zodat ze zich kunnen concentreren in de middag? Pauze op Gantellaan is nu 12.15 – 13.15. 

De MR heeft deze keuze gemaakt, maar dit is niet aan alle ouders gevraagd. Wel 

gecommuniceerd voor de zomervakantie naar ouders. Tijdelijke oplossing omdat wij op de 

Gantellaan zitten en afhankelijk zijn van andere scholen. Er spelen veel scholen daar 

buiten, waardoor er geen andere mogelijkheid was. Ook om de ouders in de ochtend de 

tijd te geven kinderen op beiden locaties te brengen.  

5: Vraag of informatie klopt rondom de NSO. Directie heeft een gesprek gehad met Skippy. 

Zij heeft toegezegd een calculator online te zetten voor 2 – 4. Dit is tijdelijk en het ligt er 

ook aan hoeveel mensen dit willen afnemen. Medewerker NSO geeft aan dat ze wel leuke 

activiteiten kunnen bieden op een lange dag. Naar de sport brengen is afhankelijk van 

hoeveelheid kinderen die dit uiteindelijk nodig blijken te hebben. 

6: Kosten overblijf van 1.11 naar 3,50. Hoe? Info niet volledig, onrust en onduidelijkheden. 

Corona situatie toenemende druk thuis.  

7: onduidelijkheid over het proces, vraagt het opnieuw te starten.  

8: Waarom dit model? Geen lange vrije middag als je kind naar de NSO gaat. Als je dag met 

de NSO hebt is het een dag met overblijf en nso of alleen nso. Vraag sportverenigingen. We 

hebben er naar gekeken, maar veel sportverenigingen hebben hun tijdschema’s online 

staan en beginnen na 14.30. NSO. Vraag verhoging overblijfkosten? Verkiezingen kunnen 

wij antwoord op geven.   

9: verloop proces, pauze, kosten overblijf, opvang na schooltijd. Mail gestuurd voor de 

nieuwsbrief. Leven de vragen nog steeds?  

10: Pauze, overblijfkosten, ander rooster i.v.m. woe paardrijden.  



Deze ouders hebben recht op antwoord. Middels een mail of telefoontje.  

Alle ouders mailen. Dennis maakt een opzetje.  

 

Hoe nu verder?  

Wij moeten zowel als PMR als OMR onderbouwing geven waarom wij tot de conclusie zijn 

gekomen.  

 

stemming OMR:  

Hans: geen fijn proces geweest. Wij hebben van de ouders heel veel reacties gekregen en 

een hoge opkomst. Heel kritische ouders. Meerdere malen aan de bel getrokken. Hebben 

we ook bij de directie neergelegd. Info naar ouders wel gedaan, is het volledig geweest? 

Kan nooit voor iedereen. Peiling behoorlijke meerderheid zag het zitten. Dat weegt voor 

mij wel mee. Wat zeker mee weegt zijn de reacties naar aanleiding van het voorgenomen 

besluit. 10 ouders die mailen waarvan 2 ouders zeggen dat ik wel een andere keuze had 

willen maken. Hans zegt urgentie is er nu ook, dus ik ben wel voor. IKC worden we met 

SKippy. Daar moet veel aandacht aan besteed worden, ouders moeten ten alle tijden bij 

hun juf of meester terecht kunnen van hun kind. Als ouder heb ik daar alle vertrouwen in 

dat daar voldoende ruimte is dat dat gebeurd. Voor kinderen zal de verandering 

ingewikkeld zijn, maar tegelijkertijd weet ik dat de school het wel oppakt en ik geloof wel 

dat de school de kinderen en ouders daar goed in hoort. We doen recht aan ouders die het 

graag willen, aan de ouders die het niets interesseert en we hebben max. ingezet om de 

ouders die twijfelen wel genoeg info te geven. Wetende ook dat er mensen zijn die echt 

tegen zijn.  

 

Nita: Ik onthoud mij van mijn stemrecht.   

 

Dennis: Zwaar, lastig en ingewikkeld proces waarin ik gisteravond het gevoel had toen ik 

dit document maakte wij de stappen wel gemaakt hebben die we moesten nemen. Er is 

mooie en negatieve respons op gekomen en naar eer en geweten is er geluisterd. We 

hebben vragen en kritische noten meegenomen en er wat meegedaan. Voorstanders 

moeten we niet vergeten. Zijn vrij stil. De kritische ouders horen wij het meeste. Ik kom 

tot een positief besluit. Kanttekening is wel dat er naar de overgang met de nieuwe 

schoolritmes goed gekeken moet worden, implementatie vraagt veel aandacht.  

 

Hans vult aan dat er helderheid moet komen en geen gesudder. Ik denk dat we niet tot een 

beter besluitvormingsproces komen als we nu weer een stemming gaan doen. De urgentie 

is er echt en de tijd gaat dringen. Ik zeg ja ik ben voor maar het begint nu pas. Ik vind het 

echt een goede stap, maar het vergt wel veel aandacht. Het uitstellen helpt ook niet.  

 

OMR stuurt hun bevinding naar de MR zodat Doesjka dit in een document kan zetten.  

 

stemming PMR:  

Wendy: Ik stem voor. Gezien de mening van collega’s en de situatie nu.  

 

Doesjka: Ik stem voor. Schoolbelang is groot. Hoe het nu gaat met de overblijf is echt een 

groot probleem. Aantal collega’s hebben heel veel moeite met het oplossen van problemen 

bij het opstarten na de overblijf en missen daardoor ook onderwijstijd.  

 

Pathaella: Ik stem voor. Stemming collega’s, eenduidig pedagogisch klimaat. En voor de 



kinderen ook fijn dat het allemaal gelijk is, structuur, vertrouwd.  

 

Doesjka geeft wel aan dat de lunchpauze goed geregeld moet worden voor collega’s en dat 

de collega’s elkaar na schooltijd moeten kunnen zien voor het even sociale, stoom 

afblazen etc. Hoe kunnen de collega’s elkaar blijven vinden?  

Voor vrijdag 12.00 graag insturen, zodat het nog in de nieuwsbrief opgenomen kan worden.  

Verkiezingen 

Er wordt veel gestemd. Boxen zijn met ducktape gemaakt. We hebben geen boxen met 

sleutel. Ton en Wim gaan tellen. Ton dacht dat het handig was als iemand uit de PMR en 

OMR er bij zou zijn. Bij nader inzien leek het hem niet handig aangezien hij niet had 

bedacht dat de OMR ook weer verkiesbaar was. Iemand anders als toezicht om te kijken of 

het gaat zoals hoort. Er zijn drie opties: of alle verkiesbare leden, of niemand, of iemand 

van de ouderraad die komt meekijken. Doesjka zal iemand van de Ouderraad benaderen.  

 

In de volgende vergadering zitten wij met de oude en nieuwe OMR. Notulen moeten nog 

besproken worden met oude OMR.  

 

Notulen: AVG proof? Wij met voornaam in de notulen. Toehoorders noemen wij 

toehoorders. Op de website staan wij met voor en achternaam.  


