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Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk 
 
Datum: 17 maart 2021 
Tijd:  19:30 uur- 21:30 uur 
Plaats:  De Notenbalk (Online) 
Aanwezig:  Patrick Poelwijk (ouder/voorzitter), Floris van Veldhoven 

(locatiedirecteur), Brigitta Krisman (ouder), Laura Jacobs (leerkracht), 
Marlene van den Blink (leerkracht/notulen) 

 

Nr. Onderwerp Actie 

1 Opening 
Marcel is door omstandigheden afwezig. 
 

 

2 Notulen vergadering 10  februari en actielijst 
• Aanpassingen zijn verwerkt in de notulen. 

 
 
 

3 Nieuws van directie 
• Evaluatie communicatie rondom gym 

De regels en opties die er vanuit de overheid en de gymbond komen, 
lopen uiteen. Binnen gymmen en douchen tijdens schooluren mag wel, 
maar na schooltijd niet. Dit veroorzaakte verwarring en onrust bij ouders 
en dit roept vragen op. Deze wisselende regels zorgden ervoor dat er 
meer gecommuniceerd moest worden dan wij als school wenselijk 
vinden. De oudergeleding van de MR heeft dit ook zo ervaren. Na de 
uitleg van Floris (over alle informatie die wij als school binnen kregen), 
begrijpen ze ons dilemma en de keuzes die zijn gemaakt. 
Floris geeft aan dat er strenge regels zijn voor het binnen gymmen en dat 
deze gehandhaafd worden. De ventilatie van de gymzaal is anderhalf jaar 
oud en valt daardoor ruim binnen de norm. De cohorten worden tijdens 
de gym losgelaten, maar dat kan omdat ze tijdens de gymles niet langer 
dan 15 minuten binnen die anderhalve meter van elkaar zijn. De 
verschillende groepen gymmen ook niet door elkaar. De gymdocenten 
houden tijdens hun lessen echt consequent rekening met de 
maatregelen. Bij twijfel zijn ouders welkom om bij de gymles te komen 
kijken. 
 

• Update coronaprotocol 

Een groot deel van dit protocol is al besproken. De cohorten zijn bij de 
kleuters losgelaten, omdat de besmettelijkheid bij de heel jonge kinderen 
lager is dan bij de oudere kinderen. Daarnaast is het handhaven van de 
cohorten niet goed vol te houden met (jonge) kinderen. Veiligheid staat 
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voorop en we proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de 
cohorten, maar als we dit de hele dag door moeten handhaven is het niet 
mogelijk om goed onderwijs te geven. Dan kunnen we de kinderen niet 
meer naar behoefte bedienen. 
Laura, Marlene en Floris geven aan dat het lesgeven i.c.m. de 
coronamaatregelen naar omstandigheden goed gaat. Kinderen vinden de 
situatie soms wel spannend. Dit speelt vooral in de hogere klassen, 
bijvoorbeeld wanneer er een leerkracht getest moet worden. Dan zijn ze 
hier druk mee. 
Onder ouders leeft het ook, maar er lijkt vertrouwen te zijn in de aanpak 
van de school en dat is fijn. 
Brigitta geeft aan dat het aan de randen van het schoolplein soms vrij 
druk is, waardoor het voor kinderen lastig kan zijn om hier met hun fiets 
langs te komen. Floris staat ’s ochtends en ’s middags op het plein en 
geeft aan dat er tot nu toe genoeg ruimte is om er doorheen te lopen. Hij 
zal in ieder geval extra opletten. Marcel staat ook ’s ochtends bij het 
schoolplein, wellicht wil hij ook even meekijken. 
Floris geeft aan dat we tot nu toe geen “Coronabron” in de school 
hebben. Iedereen gaat zorgvuldig met de regels en het testen om. Dat 
heeft hier wellicht aan bij gedragen.  
 

• Jaarkalender 
Floris ligt kort toe hoe de agenda in elkaar zit en waar hij wil dat we naar 
kijken. Floris stuurt een mail met de jaarkalender waarin hij ook aangeeft 
aan welke regels we ons moeten houden als het gaat om lesuren en 
vakantie, studiedagen, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Floris 

4 Nieuws uit: 

• GMR, (werkgroep leden)F&F, P&O 
Marcel vanavond afwezig. Dit punt schuiven we door naar de 
volgende keer. 

• Ouderraad 
Geen nieuws 

• Sponsorcommissie 
Geen nieuws 
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Algemeen 
• MR profilering 

De profilering is zo goed als af. Hoe en wanneer gaan we dit delen met de 
ouders? Dit kan tegelijk met de nieuwsbrief. Als we dit doen dan “zakt” 
het wel snel naar beneden. Hoe zorgen we dat dit onder de aandacht 
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blijft? Het document kan ook op we website worden geplaatst. Feit is wel 
dat er af en toe een nieuwe editie komt en deze zullen we dan opnieuw 
verspreiden. Hierdoor blijft het hopelijk alsnog onder de aandacht. 
 

6 Ingekomen post 

• MR-magazine 
Nog geen nieuws, Marlene gaat dit van de week checken. 
 

 
 
Marlene 

7 Speerpunten 

• Werkdruk 
De werkdruk ligt op dit moment waarschijnlijk vooral bij de leerkrachten 
vanaf groep 3. Bij de kleuters zijn de oudergesprekken inmiddels 
geweest, dus dat scheelt. Al horen Cito’s en oudergesprekken bij de 
gewone werktaken. Hoe ervaren wij de werkdruk, los van deze vaste 
taken? De onderbouw ervaart geen extra werkdruk en dat is fijn. In de 
bovenbouw is dit anders. Naast de standaard zaken zoals Cito’s spelen er 
veel (nieuwe) projecten zoals het Unitonderwijs en de nieuwe Begrijpen 
leesmethode. Dit zijn logische zaken, maar erg tijdrovend en hierdoor 
werkdruk verhogend. Leerkrachten hebben minder tijd voor het 
voorbereiden van hun lessen en hierdoor ook minder tijd voor hun 
leerlingen. 

 

• Maatwerk van de leerlingen (ook tijdens thuiswerken) 
Tot op heden zijn hier geen veranderingen in. 

 

• Anders vergaderen 
De voorkeur ligt nu bij het vergaderen in real life, dat is vanwege Corona 
niet mogelijk.  

 

• Communicatie 
Dit is deels al besproken in de vergadering. 

 

 

8 Rondvraag en sluiting 
Brigitta heeft een vraag over de formatie. Ze wil graag meegeven dat zij 
het meegaan van de leerkracht van groep 7 naar groep 8 als erg prettig 
heeft ervaren. Floris begrijpt dit goed, maar geeft aan dat dit binnen een 
kleinere school niet altijd haalbaar is. 
Verder zijn er geen vragen. 

 

 
 

 
Actielijst schooljaar 2020-2021 
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 Datum actie houder status 

 28-10-2020 Navraag MR cursus vanuit Kalisto Marcel Afgerond 

 28-10-2020 Lijstje maken stukjes schrijven voor Nieuwsbrief Patrick Afgerond 

 28-10-2020 Post MR checken Laura/Marlene Afgerond 

4 16-12-2020 Aanpassen tekst meerjarenbegroting (pagina 4) Floris Afgerond 

4 16-12-2020 MR mailen met vragen over online thuis werken Floris Afgerond 

5 16-12-2020 Mailinglijst checken en aanpassen Floris  

5 16-12-2020 Opties navragen bij ouder voor de PR van de MR Marcel Afgerond 

5 16-12-2020 Budget MR checken bij Floris Patrick Afgerond 

7 16-12-2020 Navraag online methode Engels Marlene Afgerond 

7 16-12-2020 SocialSchools app navragen Patrick Afgerond 

3 10-02-2021 Communicatie Studiedagen Floris Afgerond 

4 10-02-2021 Sponsorcommissie Floris  

5 10-02-2021 MR profilering Allen  

3 17-03-2021 Jaarkalender versturen Floris  

6 17-03-2021 Ingekomen post Marlene  

 
 
Besluitenlijst 2020-2021 

1.  -  

2   

 
Vergaderdata 

Dag datum GMR 

Woensdag 28-10-2020 GMR 06-10-2020 

Woensdag 16-12-2020 GMR 08-12-2020 

Woensdag 10-02-2021 GMR  02-02-2021 

Woensdag 17-03-2021 GMR  09-03-2021 

Dinsdag 02-06-2021 GMR  25-05-2021 
Woensdag 30-06-2021 (onder voorbehoud)  

   

 
Stukje Info 
 

INFO (datum dat deze 
verstuurd wordt) 

Mailen naar Floris Wie 

28-10-2020   

25-11-2020   

16-12-2020 14-12-2020 Laura 

27-01-2021   

17-02-2021 15-02-2021 Brigitta 

31-03-2021 29-03-2021 Marlene 

21-04-2021   

26-05-2021 25-05-2021 Marcel 

30-06-2021 28-06-2021 Patrick 
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Notulen gemaakt door: Marlene van den Blink 
Volgende vergadering:  2 juni 2021 
Notulist: Marcel van Dijk 


