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1.Opening      
Patrick opent de vergadering. 
Het is een ingelaste vergadering met als primaire doel zicht krijgen op de 
volledige heropening van de school. 
Een aantal agendapunten komen vanavond aan bod en een aantal agendapunten 
worden doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
Vanavond komen aan bod: 

 Volledige heropening scholen 
 Vakantierooster  
 Formatie/groepsindeling 2020-2021 

Agendapunten voor een volgende vergadering: 
 Jaarplan MR (actie: Miriam en Kim) 
 Begroting 2020-2021 
 TSO plan van aanpak   

 
2. Volledige heropening scholen 
Wat betreft de volledige heropening is gekeken naar de optie om dit schooljaar 
te blijven werken met een 5 gelijke dagen model. 
Vanaf nu zijn we echter verplicht om de volledige onderwijsuren te maken, dus 
kan het rooster niet tot 13.30 uur blijven staan.  
Vanuit Dynamiek wordt ook gestimuleerd om de pauzes zoveel mogelijk 
gescheiden plaats te laten vinden. De leerkracht blijft dus de hele dag bij de 
eigen klas en gaat met de klas naar buiten. 
Hierdoor is het voorstel om wel te blijven werken met het 5 gelijke dagen 
model, maar dan tot 14.00 uur. 
Dit geldt alleen voor de resterende schoolweken tot aan de zomervakantie. 
Vanuit de OMR wordt er aangegeven dat er te veel een beroep wordt gedaan op 
de flexibiliteit van ouders. De schooltijden worden in een korte tijd wederom 
veranderd. Ouders krijgen weer een verandering te verwerken in korte tijd. 
Voorstel vanuit de OMR is om kinderen tot 14.45 uur op te vangen die niet om 
14.00 uur kunnen worden opgehaald. Dit geldt dan niet alleen voor kinderen die 
naar de BSO gaan, maar voor alle kinderen die geen mogelijkheid hebben om 
opgevangen te worden tot 14.45 uur. (Dit geldt voor kinderen van ouders die 
geen andere opvang geregeld krijgen en geldt in eerste instantie voor de eerste 
week.) 



De kinderen die naar de BSO gaan hoeven niet opnieuw te worden aangemeld, 
maar worden automatisch opgevangen tot 14.45 uur en overgedragen aan de 
BSO. 
In de communicatie naar ouders toe is het belangrijk om een stuk voortraject en 
uitleg van de diverse keuzes goed te onderbouwen en toe te lichten waar nodig. 
Hierbij is het goed om aan te geven dat er vanuit Dynamiek strenge richtlijnen 
zijn rondom het apart pauze houden van de diverse groepen. 
 
3. Vakantierooster 
Een aantal vakanties/vrije dagen zijn landelijk bepaald.  
Er is gesproken over kermismaandag of die wel of niet vrij zal zijn. Besloten is 
om er een studiedag van te maken, zodat kinderen wel vrij zijn. 
De studiedagen die zijn gepland rondom de thema’s zijn in samenwerking met 
St Anna en De Peddepoel. 
De meivakantie is relatief laat (t.o.v. andere jaren).  
Is het een optie om de studiedag van vrijdag 23 april te verplaatsen naar 
maandag 26 april? Dan zou het een lang weekend zijn voor de kinderen, omdat 
dinsdag 27 april al vrij is i.v.m. Koningsdag. Miriam moet dit afstemmen met de 
andere scholen, omdat het een gezamenlijke studiedag is. 
 
4. Formatie/groepsindeling 2020-2021 
Nieuwe collega’s zullen zich op een nader tijdstip voorstellen. De formatie is in 
ieder geval rond, alle functies voor komend schooljaar zijn bezet. 
De verdeling van de dagen staat nagenoeg vast, maar er worden mogelijk nog 
een aantal kleine aanpassingen gemaakt. 
Er wordt gesproken over de aantallen per unit. Er wordt terecht opgemerkt dat 
de aantallen in de middenbouw groot zijn. Hierbij is wel een groot gedeelte van 
de tijd extra ondersteuning door een onderwijsassistent en op gezette tijden zijn 
er ook instructies door een KT lid. (Dit geldt ook voor de onderbouw.) 
Er staan veel namen genoemd in de middenbouw, maar het komt erop neer dat 
er per groep 2 leerkrachten staan die verantwoordelijk zijn. De andere namen die 
zijn genoemd staan ter ondersteuning in deze groepen. 
Is het een optie om per leerling te gaan werken met een mentorleerkracht? Deze 
leerkracht is dan eerste aanspreekpunt en voert de oudergesprekken. Dit wordt 
meegenomen in overleg binnen de units en op een later tijdstip teruggekoppeld 
naar ouders. 
 
5. Rondvraag 
Marjolein: Vanuit de brigadiers komt de vraag of er brigadiers mogen worden 
ingezet vanuit groep 8? Zonder groep 8 zal het niet mogelijk zijn om dit rond te 
krijgen. Miriam koppelt terug naar Heidi om kort te sluiten met Rob Clabbers 
dat advies vanuit de MR is om te kijken hoe dit weer opgepakt kan worden. 
 



De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 23 juni om 20.15 uur. 
 
Patrick sluit de vergadering. 
 
Agendapunten 23-6-2020: 

 Jaarplan MR 
 Begroting 2020-2021 
 TSO plan van aanpak 

 
ACTIELIJST MR         BS MEGELSHEIM        2019-2020 
 

 
datum 
 

agendan
r. 

Actie Wie Wanneer 

14-5 2 Jaarplan MR data Kim/Miriam 23-6 

14-5 3 Beleid chromebooks team Schooljaar 
2020-2021 

14-5 4 Invulling TSO Miriam 23-6 

14-5 4 Analyse CITO / jaarplan Miriam/ 
Hubertine 

? 

14-5 4 Inzage begroting Miriam 23-6 

4-6 2 Mail ouders volledige heropening  Miriam 5-6 

4-6 5 Terugkoppeling brigadieren Miriam/Heidi 5-6 

 


