
Notulen vergadering MR Maandag 29 maart 2021 om 19.30 uur (online).

Aanwezig: Ellen, Jan, Yildiz, Marjolein, Sonja, Adinda en Sylvia (notulist)

Notulen
De notulen van de vorige vergadering zijn door iedereen goedgekeurd.

Mededeling
Brief vanuit ministerie voor het funderend onderwijs is er. Thema: hoe kunnen de achterstanden 
worden weggewerkt. Dit eventuele plan moet door de MR worden goedgekeurd. Het gevoel dat de 
brief geeft is niet zo positief aangezien de leraren het al zo druk hebben en dit ten koste gaat van 
vakantie van leerlingen en leerkrachten.

Stand van zaken op de Tandem:
 Uitslagen Cito: Goed nieuws dat er niet een enorme daling te zien was als groep, wel wat 

individuele dalingen. Wel was te zien dat het begrijpend lezen iets minder goed was 
gemaakt. Ook individuele stijgingen te zien bij sommige leerlingen.

 Gelukkig geen corona 

Stand van zaken op de Flierefluiter:
 De studiedag voor de resultaten wordt gehouden op 1 april
 Helaas wel aardig wat corona op school…

Het gesprek met bestuur en VBS:
Iedereen heeft een goed gevoel gehad bij het gesprek en is blij met de duidelijkheid die nu is 
geboden. We krijgen het waarschijnlijk wel iets drukker, wat is ons idee hiervoor? Wellicht 
maandelijks met de MR bij elkaar en dan kan het dagelijks bestuur aansluiten als dit nodig is voor bv 
30 minuten, dit zou de ene maand Ids en de andere maand Patricia kunnen zijn. Het is handig om de 
punten van tevoren met de directie te bespreken zodat dit op de agenda komt van de MR. Twee keer
per jaar met toezichthoudend bestuur blijven vergaderen over bv financiële stukken? We kunnen ook
de brief van minister Slob aanhouden als planning.
We stellen voor om een week van tevoren in gesprek te gaan met directie over de punten die op dat 
moment actueel zijn voor op de MR agenda. Dit willen we binnen de MR afwisselen zodat ieder MR-
lid een keer in gesprek gaat met beide directeuren. Jan gaat ons voorstel doorgeven aan Ids en 
Patricia. 

Overstap Arbodienst
De Arbodienst: Bij de huidige arbodienst liepen de directeuren tegen bepaalde knelpunten aan zoals 
de informatie vanuit de arbodienst en het meedenken met het schoolleven als bv iemand moet her 
intreden. Ids en Patricia hebben gesprekken gevoerd met deze Arbodienst en zijn hier erg tevreden 
over. Nu is de vraag of wij hiermee in willen stemmen. Debby is voor dit punt in de vergadering 
gekomen om mee te stemmen in de plaats van Liesbeth. 
Leerkrachtgeleding stemt in met overstap Arbodienst

Protocol schoolsluiting:
In het protocol staat dat er na een negatieve test weer naar school mag worden gegaan door de 
leerlingen, maar aan de ouders wordt door de GGD doorgegeven dat ze ook na een negatieve test 
nog 5 dagen voorzichtig moeten zijn in hun contact met ouderen en zwakkeren. Patricia legt uit dat 



dit komt doordat de test voor 96 % betrouwbaar is en er een kleine kans is dat het toch positief is 
moeten ze bij de zwakkere en oudere voorzichtig zijn maar kunnen ze wel naar school.
Wanneer sluit de school? Moet aan alle drie de punten voldaan zijn of aan 1 van de 3? Het blijkt bij 1 
punt al zo te zijn, dit gaat Patricia aanpassen. Dit protocol is alleen voor de MR en leerkrachten, gaat 
niet naar de ouders.
Protocollen van beide scholen zijn door de MR goedgekeurd.

Financiën Staboh:
Sonja, Marjolein en Ellen zijn op gesprek geweest bij Ids vorige week woensdag. 
Wat als er extra geld nodig is bij de nieuwbouw Tandem? We hebben eigen bouwheerschap en er is 
een begeleider aangetrokken. Het is niet erg als je wat in de min staat als bestuur, eventuele 
tegenvallers voor in bv de nieuwbouw kunnen we wel opvangen. Het is een idee om Ids bij de 
volgende vergadering hiervoor uit te nodigen. Er wordt nu ook terughoudend omgegaan met kosten 
voor onderhoud aan huisvesting omdat we nieuwbouw gaan krijgen. Dit verklaart de begroting.

Namens het bestuur zit Patricia bij de vergadering om uitleg te geven over de 0.4 FTE op de 
Flierefluiter voor volgend schooljaar.
Er werd gehoopt dat de leerlingenaantallen zouden toenemen, dit is helaas niet het geval. Er zijn veel
verhuizingen waardoor de kinderen toch van school zijn gegaan, er is geen onvrede meer. Er zijn nu 2
bovenbouwgroepen op de Flierefluiter waarin bepaalde kinderen uit elkaar zijn gehaald omdat de 
groepsdynamiek niet goed was. De groep van de Haviken heeft ook veel invalleerkrachten gehad wat 
ook niet goed is geweest voor de groepsdynamiek. Er zijn in de groepen veel leerlingen die op hun 
eigen leerlijn werken in de verschillende niveaugroepen. We willen de ouders laten zien dat we de 
kwaliteit van het onderwijs willen bewaken zodat we de leerlingen wel kunnen behouden. De 
Flierefluiter moet bezuinigen maar wilt graag een tussenjaar hebben hierin met de 0.4 FTE zodat het 
dat jaar daarna die er weer af gaat. 
De Tandem collega’s vinden het een goed idee om bij de Flierefluiter meer FTE te geven, maar willen 
dit ook heel erg graag aan de andere kant op de Tandem ook, de vraag is nu wat er dan aan de 
Tandem wordt geboden. Als dit niet bij de Tandem wordt gedaan vindt de leerkrachtengeleding het 
lastig om akkoord te geven op dit voorstel. Er zijn ook geluiden bij de Tandem dat ouders ontevreden
zijn over de grootte van de klassen daar. Ook ervaren de leerkrachten werkdruk. De vraag is ook met 
hoeveel leerlingen blijft dit voorstel voor de Flierefluiter, stel dat er leerlingen alsnog van school gaan
ondanks deze extra gelden? Het grootste belang is het gezamenlijke belang. Leerkrachtgeleding is 
nog niet akkoord. Jan zal de zorgen en bezwaren meenemen naar Ids en Patricia. Ze hebben morgen 
overleg. MR zal dan woensdag weer bij elkaar komen.

Enquête MR:
Het blijkt dat niet alle juiste mailadressen in Parnassys staan en wanneer dit wel het juiste mailadres 
is komt de mail nog niet altijd goed aan. We zouden aan Alette kunnen vragen of zij dit kan bekijken. 
Wellicht is het ook mogelijk om de enquête te versturen via de Social schools en parro app.

Tweede deel van de Mr-vergadering woensdag 31 maart 2021:
Jan heeft een gesprek gehad met Ids en Patricia op dinsdag over de 0.4 FTE. De directie had niet 
verwacht dat wij als MR nog geen instemming zouden geven. Tegelijkertijd is over dit punt ook 
meerdere keren vergaderd in het toezichthoudend bestuur. Er is nu met Ids afgesproken dat we op 
basis van het tevredenheidsonderzoek gaan onderzoeken wat er eventueel nodig is om de werkdruk 
te verlagen op de Tandem. De LIO stagiaire mag niet als extra worden gezien omdat deze stagiaire 
ook nog moet worden begeleid. 



De 0.4 FTE op de Flierefluiter is het maximale, maar kan ook nog minder worden, dit is alleen nu nog 
niet duidelijk omdat de gesprekken nog gevoerd moeten worden. 

Uiteindelijk willen wij een positief advies geven voor de financiën en willen wij akkoord gaan met de 
0.4 FTE voor het schooljaar 2021/2022 bij de Flierefluiter. Wij willen echter graag zien dat er op de 
begroting van de Tandem verruiming komt voor de werkdrukverlaging en dat dit ook zichtbaar is in 
de formatie van schooljaar 2021/2022 bij de Tandem.


