
 

 

MR-vergadering (1e vergadering schooljaar 2020-2021) 

 

Aanwezig: Bas, Martine, Armanda, Debby, Huib (vanaf 19.30u Niek) 

Vanaf 20:35u schuift Marian aan als gast. 
 

Opening & Agenda: 

Armanda heet iedereen welkom en geeft aan dat Niek wat later komt 
 

Notulen extra vergadering 07-07-'20: 

Debby vraagt hoe enkele ouders hebben gereageerd op het toepassen van het 
continurooster. Armanda geeft aan dat er wat inhoudelijke vragen waren en ouders die geen 
voorstander zijn van een continurooster door het ontbreken van een langere rustpauze. 
 

Evaluatie functioneren MR in afgelopen “corona periode” 

Armanda geeft aan dat het lastig was om in deze uniek situatie te bepalen wat de rol van de 
MR was en om een duidelijke lijn te kunnen volgen. Zeker omtrent de role van de MR versus 
de GMR m.b.t. het aannemen van het continuerooster door de GMR, en om daar 
onpartijdige informatie over te kunnen verkrijgen. 

Debby wil graag terugblikken op het gehele schooljaar. Er is veel gepraat en veel geleerd.  
De informatieverspreiding liep niet altijd goed. Er was niet altijd duidelijk of informatie kwam 
vanuit GMR of directeur en dat zorgde soms voor miscommunicatie. Dit wordt beter 
afgestemd dit schooljaar. 

Welke onderwerpen in welk deel van het jaar worden besproken en welke rollen hebben de 
verschillende mensen binnen de MR. Stukken voor de vergadering wat eerder delen binnen 
de MR om van te voren voor te kunnen bereiden. 

Martine geeft aan dat de corona-periode lastig was op communicatief vlak. Fijn dat er een 
Webinar georganizeerd door Perspecto was aan het begin van het schooljaar om nieuwe 
dingen te leren en andere dingen weer op te kunnen frissen m.b.t. rol van MR. 

Bas geeft aan dat het een lastig jaar was in combinatie met corona. De insteek is weleens 
anders tussen verschillende leden binnen de MR en de GMR, terwijl iedereen wel hetzelfde 
doel heeft. Als we maar zorgen dat we er als team inclusief onderling vertrouwen aan punten 
kunnen werken. 

Niek geeft aan dat het fijn zou zijn als er meer structuur en communicatie plaatsvindt. 
 

Het conclusie: samenwerking, teamverband, open communicatie en structuur 
 

Jaarverslag moet gemaakt worden. Dat moet dit jaar worden gedaan. Niek en Bas pakken dit 
op. Debby stuurt een format door. 
 



 

 

Rolverdeling: 

Voorzitter: Armanda (+ agenda maken) 

Secretaris: Huib/Niek/Debby 
Notulist: Huib 
Notulen klaarmaken voor website: Niek (binnen 48 uur goedkeuring) Niek stuurt de website-
versie naar Marian om ze op de website te publiceren. 
Standaardocumenten vanuit jaaroverzicht: Debby. Debby vraagt stukken op via Marian en 
verspreidt deze naar de MR. 

Armanda stuurt een link om “folders” naar de drop box folder waar we momenteel 
documenten bewaren. 
 

Verloop tot nu toe van continurooster: 

Welke processen moeten er gevolgd worden om een continurooster door te kunnen zetten in 
de huidige omstandigheden in het land? 

Hoe ervaart de PMR het: 

Iedere leerkracht heeft dagelijks een half uurtje pauze. Het is een flinke puzzel om de TSO 
voor te kunnen bereiden. Leerkrachten missen een stuk voorbereidingstijd tussen de 
middag. Tot nu toe heeft iedereen elke volledige dag een lunchpauze gehad, toch vallen er 
wel wat minuten weg en blijft er uiteindelijk zo'n 20 minuten over. 

Pauzes vinden in 4 subgroepen plaats, waarbij er overlap zit tussen de pauzes tussen de 
leerkrachten. Hierdoor zien niet alle leerkrachten elkaar tijdens een werkdag. 

Het continurooster zorgt ervoor dat het lastig is om groepsoverstijgend te kunnen werken 
omdat er niet veel groepen tegelijkertijd naar buiten kunnen gaan. Hierdoor komt het 
onderwijsconcept niet volledig tot zijn recht. Mocht het schoolplein groter zijn, dan kunnen er 
meerdere groepen tegelijkertijd naar buiten. 

Hoe ervaart de OMR het continurooster: 

Vooral de kinderen van groep 1 t/m 4 zijn na een schooldag moe. Vanuit de hogere groepen 
komen niet zozeer geluiden hierover.  

Tussentijdse evaluatie GMR: 

Afwachten hoe de MR wordt meegenomen in de evaluatie over het continurooster. 
 

Corona-periode: 

Evaluatie: Wat moeten ouders doen, als een kind wacht op een corona-test. Binnen school 
hebben we een “beslissingsboom”. Dit is een stroommodel van AJN. De vraag is of deze 
beslissingsboom gedeeld kan worden naar de ouders van de Irisschool. Dit wordt aan 
Marian gevraagd zodra ze tijdens de huidige vergadering bijschuift. 

Kinderen mogen naar school toe. Zodra ze meer dan incidenteel hoesten en/of koorts 
hebben dienen ze thuis te zijn. 
 



 

 

Units – verloop hiervan / nog aanpassingen / veranderingen: 

Unit A: Verloopt goed. Doordat in Unit A de pauzes samen lopen, kunnen 's middags ook de 
kringactiviteiten groepsdoorbrekend door de 3 groepen vloeiender lopen.  

Er wordt nu gewerkt met 3 groepen 1 en 2. In de loop van het schooljaar worden alle 
groepen bijgevuld. Dit houdt in dat de huidige kleutergroepen het gehele schooljaar in de 
huidige setting blijven. Dus 3 kleine groepen blijven 3 groepen maar groeien alle 3 door het 
schooljaar heen.  

Het is lastig om te borgen dat dit ieder jaar wordt gedaan, aangezien dit te maken heeft het 
gegeven formatieplan en het vroegtijdig aanmelden van jonge kleuters, zodat er aan het eind 
van het schooljaar een duidelijk beeld ontstaat van de groeiontwikkelingen van de 
kleutergroep(en) 

Ouders hebben in het verleden aangegeven dat er weleens teveel gewisseld werd door 
groepen. 

Tip: Geef bij ouders aan waarom een bepaalde keuze wordt gemaakt en welke opties er zijn 
bekeken.  

Unit B: Het onderwijs loopt goed, er zijn sinds kort veranderingen qua organisatie om het te 
kunnen optimaliseren.  

Unit C: Verloopt goed 

Unit D: Verloopt goed 
 

Weektaak: 

Er zijn nog steeds geluiden dat er kinderen zijn met stress-gevoelens tegenover weektaken. 
Dit geluid komt uit unit C. De betreffende ouders dienen contact op te nemen met de 
leerkrachten. Dit schijnt door een aantal gebeurd te zijn. 

Dit wordt teruggekoppeld door de PMR naar het team. 
 

Samenwerking met de Parel: 

Doel: “We zijn buren zonder muren” 

De lijnen qua informatie staan open over o.a. het continurooster. Samenwerking op 
gymzaalvlak verloopt goed. Bij de Parel is er een nieuwe vakdocent, dit verloopt prettig. Het 
zou fijn zijn om met de MR van de Parel samen te zitten. De voorkeur is wel om dit fysiek te 
doen, en niet digitaal. Het is tevens de voorkeur om een agenda te maken waarbij de 
samenwerking tussen de Parel en de Irisschool wordt gepland. 

(Marian schuift digitaal aan) 
 

Vragen vanuit MR aan Marian: 

 Kan de beslissingsboom van AJN gedeeld worden naar de ouders? Ja, dat kan. 
Marian verstuurt ze naar de ouders. 



 

 

 Vandaag is er een Zeeuws-Vlaams besluit genomen over het doorvoeren van het 
continurooster. Is hier al iets meer over bekend? 

Er wordt 1 communicatielijn naar buiten gebracht naar teams, MR-en, besturen en ouders 
over het verlening van het continurooster. Dit wordt waarschijnlijk rond 1 oktober gedaan. 

Vanuit Perspecto zal het via Marian of via de GMR bij de MR binnenkomen.  
 

Gebouwenbeheer 

Het getoonde ventilatie kloktijden overzicht is een ouder overzicht. De huidige kloktijden zijn 
veranderd. Vorige week is er een onafhankelijke check geweest. Voor 1 oktober zal hier een 
overzicht voor binnen komen. Zodra hier nieuwe gegevens over binnen komen, zal Marian 
ze doorsturen naar de MR. Hier worden de landelijke maatstaven naast gelegd. 
 

Ventilatie 

Op de momenten dat er geen groep in een klas zit proberen we om de ramen open te zetten 
om zo de frisse lucht binnen te kunnen krijgen. Juist in deze tijden.  

Niek stelt voor om CO2-meter aan te schaffen en die te laten rouleren. Op die manier 
worden leerkrachten bewust van het openzetten van ramen. 

Binnenkort komt er een up-to-date overzicht met nieuwe kloktijden. Dit zal een overzicht zijn 
waar als het goed is 24/7 wordt geventileerd. 
 

Temperatuurbeheersing: 

Bovenhal is warm. De lokalen zijn al koeler geworden door de zonweringen. Mochten er 
meerdere werkplekken komen in/bij de gang boven moet er ook iets aan de temperatuur 
worden gegaan. Lokalen beneden zijn een stuk koeler nu met de zonweringen. 
 

Ouderbijdrage: 

Hoe ziet de MR het, want de MR heeft instemmingsrecht. Het idee is: Optie 2; Geen 
vrijwillige ouderbijdrage vragen dit schooljaar. Maar mocht er dit jaar wel op schoolreis 
gegaan worden, dan komt er een rekening voor. 

Armanda vraagt bij de penningmeester van de AC na welke activiteiten er dit schooljaar met 
een begroting plaatsvinden. 
 

Financiële middelen ter ondersteuning van de MR: 

Kan er een bedrag voor de CNV mee worden genomen in de begroting per boekjaar januari 
2021? Marian geeft aan dat dit kan. 
 
  



 

 

Inbreidingplannen Brede School Othene: 

Volop in bespreking tussen de partners en de gemeente. De gemeente is de opdrachtgever. 
6 oktober is er een vervolg. Eerst worden de besturen in overleg meegenomen. 

Eind oktober / begin november is er een informatieavond voor de MR'en, de teams en de 
besturen worden gecommuniceerd. 

Het kinderdagverblijf krijgt even wat voorrang met een daadwerkelijke uit- en inbreiding 
omdat zij een heuse wachtlijst hebben. Vervolgens worden de extra werkplekken (vides) 
meegenomen omdat zowel de Parel 

De bouwtekeningen worden gedeeld door Marian binnen de MR. 
 

Inzicht fusie tussen 4 besturen: 

Voor de Irisschool betekent dit in eerste instantie waarschijnlijk niet heel veel. We zitten nu in 
de ontwikkelingsfase. De GMR vanuit o.a. Perspecto wordt hierin meegenomen. Kleine 
samenwerkingsvormen worden nu al mogelijk genomen tussen de Parel en de Irisschool. 
Armanda vraagt of dit voor het onderwijs ook directe gevolgen heeft. Marian geeft aan dat de 
identiteit van de Irisschool bewaart blijft. Brede school Othene: Het is gemakkelijker dat we 
onder 1 stichting werken. Zo zijn er vast collega's op de Parel die het onderwijs op de 
Irisschool fijn vinden en daar mogelijk zouden kunnen gaan werken. Dit is een voorbeeld van 
mobiliteit als er 1 bestuur is. 

Vraag vanuit OMR: Kunnen de voorlopige verslagen van de eerdere fases gedeeld worden 
met de MR. Vraag vanuit OMR: Wie is het communicatieve orgaan vanuit deze fusie naar de 
MR? Marian antwoordt dat dit vanuit de GMR niet duidelijk is. Hier komt later antwoord op. 
Marian pakt dit op. 
 

Rondvraag: 

Debby: Wie gaat het jaarverslag oppakken van vorig schooljaar oppakken? 

Bas en Niek pakken dit op. 

Niek: Vraag over de verlopen statuten/reglement van de Irisschool. Dit is onder 
verantwoording van het bestuurlijk gezag. Wat gaan we met deze statuten / reglementen 
doen? Armanda stuurt deze door naar Marian. 

Marian: Om de twee jaar komt er een oudertevredenheidsmeting (half oktober). Vanwege het 
tijdelijke continurooster (door corona) komt er een nieuwe vragenlijst. Hier zullen ook vragen 
gekoppeld zijn over het continurooster (zoals overblijf, schooltijden) 

Deze enquête mag nooit gebruikt worden om te bepalen om het rooster definitief aan te 
pakken. Daar is altijd een achterbanpeiling voor nodig. 

De vraag hoe ouders erin staan of zij het zien zitten om de continurooster te continueren 
wordt eruit gehaald omdat dit niet de juiste manier is om deze manier te peilen en 
veranderingen toe te passen. 

Deze vragenlijst is alleen om te bepalen hoe ouders dit voor een bepaalde tijd ervaren en 
wat we als school mogelijk zouden kunnen aanpassen in corona-tijd. 



 

 

De resultaten van de oudertevredenheidsmeting wordt gedeeld in een actieve houding naar 
de MR. 

Armanda: Staat er een vraag over communicatie van school van/naar ouders? Marian: Ja 

Martine: Hoe zijn de informatiefilmpjes ontvangen van de verschillende units? Antwoord: 
positief 
 

Sluiting: 

Om 22.15u sluit Armanda de vergadering af. 


