
MR notulen woensdag 13-05-2020 

Aanwezig via Teams: Manja, Marloes, Ton, Simone, Marinka Boussabat, Floor Pessens (Norlandia), 

Vanessa 

Voorstellen  Marinka stelt zich voor aan de MR. De MR stelt zich voor aan Marinka. 
Welkom Marinka! 
Er is ook een nieuwe ouder vanuit de Athenagroep uitgenodigd om aan 
te sluiten bij de MR. Ton neemt nog contact op met haar.  

Cluster MR/MR 
verkiezingen 

Schooljaar 2020-2021 starten we met een Cluster MR. De instemming 
en het advies verloopt via het BRIN-nr. Ton maakt concept statuten 
waarbij uitgegaan wordt van twee ouders vanuit de Vincent (één 
Athena en één regulier). De huidige voorzitter van de Klankhof neemt 
voorzittersrol op zich t/m kerst daarna opvolging. Het cluster Etten-
Leur moet twee leden toevoegen aan de GMR: één ouder en één 
personeelslid.  

Evaluatie opstart van de 
school 

Er is veel rust in de school, goede en fijne sfeer. Men houdt zich over 
het algemeen goed aan de afspraken. Het filmpje vooraf zorgde voor 
visuele duidelijkheid. Leerkrachten geven in de klas de instructies, op 
de dagen dat de leerlingen thuis zijn wordt de verwerking hiervan 
gemaakt. In de kleine klassen zoomen de leerkrachten in op de 
individuele behoeften van de leerlingen. Vrijdag inventariseert het 
team de bevindingen van de eerste week. Zijdens de ouders zijn er 
alvast twee opmerkingen gemaakt; De meegenomen hoeveelheid 
huiswerk de eerste dagen van halftijds onderwijs leek (te) beperkt om 
de (school)tijd thuis te vullen. Ook vragen de ouders zich af hoe 
onderlinge verschillen in het thuiswerk de afgelopen periode worden 
aangepakt door school. Aangenomen wordt dat de kleinschaligheid in 
de klas voldoende ruimte biedt voor maatwerk. Verder zijn we 
afhankelijk van landelijke besluiten. 20 Mei wordt een besluit genomen 
met betrekking tot het rapport. Er vindt in ieder geval een (online) 
oudergesprek plaats aan het einde van het schooljaar.  

Vakantierooster 2020-
2021 

Instemming is verleend door d MR. Begin juni worden de studiedagen 
en vakanties van 2020-2021 gecommuniceerd met ouders via de 
nieuwsbrief. In ieder geval voor de rest van 2020. 

Formatie 2020-2021 De MR heeft een voorstel van de groepen voor 2020-2021 ontvangen 
(zonder namen van leerkrachten) met daarin 2 opties. De voorkeur 
vanuit het team gaat uit naar het behouden van de huidige 
groepenverdeling. Marloes en Vanessa verlenen namens de PO 
geleding instemming. 

Werkverdelingsplan Het werkverdelingsplan is nog niet uitgewerkt maar er is wel een 
beslissing op genomen; werkdrukmiddelen wil het team graag besteed 
hebben aan een gymdocent en aan extra handen in de klas. Manja 
heeft hier een berekening op uit laten voeren en dat is ook 
daadwerkelijk mogelijk. Het officiële document krijgt de MR nog ter 
ondertekening. (Manja) 

Andere schooltijden In de laatste nieuwsbrief is de uitslag van de enquête medegedeeld. De 
MR verleent instemming aan uitvoering conform die uitslag. In de 
volgende nieuwsbrief wordt vermeld dat er instemming is geweest 
vanuit de MR. Marloes wil jij een stukje aanleveren voor de nieuwsbrief 
in samenwerking met Manja?  



Schoolzwemmen Kost veel tijd met heen en terug naar zwembad en het uit- en 
aankleden. en dit kan ook besteed worden aan onderwijs. Komend 
schooljaar (2020-2021) stopt de Vincent met het schoolzwemmen, de 
MR heeft hiervoor instemming verleend. Het doel van het 
schoolzwemmen is niet het behalen van een diploma, maar onderdeel 
van het bewegen. Omdat zelfredzaamheid in- en rond het water 
belangrijk wordt gevonden heeft de MR gevraagd te borgen dat alle 
ouders kennis hebben van de mogelijkheden die er zijn tot reguliere 
zwemlessen en de noodzaak daarvan. Het is wel belangrijk dat ouders 
informatie (eventueel via de gemeente) ontvangen over zwemlessen 
en subsidie. Vanessa gaat navraag doen bij de gemeente.  

Ouderbijdrage  De bestuurder heeft medegedeeld dat de ouderbijdrage van de Athena 
verlaagd zal worden van 500 naar 300 euro. Het is belangrijk dat het 
verschil in ouderbijdrage van tussen de Athenagroepen en de reguliere 
groepen wordt toegelicht in de schoolgids. (Manja), omdat er een sterk 
verschil in curriculum wordt ervaren. 

Schoolplan De MR heeft het document ontvangen.  

Jaarplan Hierin staat waar we als school komend schooljaar aan gaan werken. 
Marloes stuurt de MR de nieuwste versie toe. Opmerkingen vanuit de 
MR mogen gemaild worden.  

Schoolgids  Alles in het rood moet nog besproken worden/beslissing over worden 
genomen. Simone heeft haar opmerkingen over de schoolgids reeds 
met de MR gedeeld, dank daarvoor. 

Tevredenheidspeilingen  De resultaten van de tevredenheidspeilingen zijn reeds gedeeld met de 
MR. We volgen hierin de cyclus van PCPO. 
De tevredenheidspeilingen van de drie doelgroepen zijn gemeten 
(ouders, leerlingen, leerkrachten). We bespreken de uitkomsten en de 
verbeterpunten in het team. Daarna volgt een korte terugkoppeling in 
de nieuwsbrief, met daarin de toevoeging dat ouders nog zaken 
mondeling kunnen toelichten als ze zouden willen (Marloes/Manja) . 
Wel wordt opgemerkt dat wetenschap over het werk van de MR 
onvoldoende is en om actie vraagt zijdens de MR. Tevens zou het 
wenselijk zijn om in het vervolg aan te geven dat een enquête niet 
anoniem is waardoor dialoog met de school mogelijk wordt. In kleine 
groepen ervaren ouders overigens de enquête niet meer echt als 
anoniem. 

Overblijftarieven 
Norlandia 

De overblijftarieven worden besproken worden met de MR. Floor heeft 
een presentatie gedeeld met ons vanuit Norlandia met daarin een 
uitleg van de TSO-tarieven. De noodzaak van een verhoging is ruim 
anderhalf jaar oud maar wordt als gevolg van wisseling van personeel 
bij Norlandia eerst nu echt gevoerd. Floor heeft de presentatie 
toegelicht tijdens de MR-bijeenkomst. De kosten van de inzet van een 
pedagogische medewerker per 15 tot 20 leerlingen zijn veel hoger dan 
de te ontvangen bijdragen. Ook in absoluut opzicht zijn de TSO tarieven 
laag ten opzichte van andere locaties. Aangenomen wordt het voorstel 
om de tarieven na de zomervakantie met € 0,50 te verhogen en in 2021 
met nogmaals € 0,50. Norlandia wil ook zelf fruit, water, bouillon etc 
gaan aanbieden omdat dat past in een gezonde visie. Ten aanzien van 
de warme dranken geldt wel dat deze drinklauw worden aangeboden 
om ongelukken te voorkomen. 



Vraag vanuit Manja: zijn er richtlijnen voor de verhoging van het TSO-
bedrag? (Afspraken over een percentage bijvoorbeeld.) Floor gaat dit 
navragen.  
Floor maakt een opzet voor een stukje in de nieuwsbrief en stuurt dit 
naar Manja. De MR stelt voor om de verhoging van het overblijftarief in 
2 delen op te hogen.  

 


