
 
 
 
Medezeggenschapsraad 
Vergadering 26 mei 2020 
 
Aanwezig: E. van der Schee (directeur), E. Deurwaarder (PMR), H. Hersman (PMR), P. van Welt 
(OMR) en B. Dumay (OMR) 

 
 

1. Welkom 
De vergadering vindt weer online plaats. Alle genodigden zijn present. 
 

2. Verslag vergadering d.d. 3 maart 2020  
De notulen zijn goedgekeurd. 
Volgende week heeft directie een afspraak inzake de website. Er wordt besproken hoe de 
notulen van de MR online gezet kunnen worden, ter inzage voor ouders. 

 
3. Covid-19 

School is weer open. Vanaf 11 mei wordt er deels op school en deels thuis onderwijs 
voorzien. Het is de bedoeling dat de scholen vanaf 8 juni weer volledig open gaan. Directie 
is nog in afwachting van de nieuwe richtlijnen van de RIVM. Deze zouden 27 mei bekend 
gemaakt worden, echter is nu al bekend gemaakt dat dit later wordt. Er is landelijk gezien 
weinig draagvlak bij leerkrachten (29%) en bestuurders (44%).  
Directie geeft aan dat wanneer de school volledig open gaat er onderbezetting zal zijn. Bij 
een 4-daagse schoolweek zou dit probleem ondervangen worden. Echter het is nu afwachten 
op advies van de autoriteiten. 
De OMR vraagt aandacht voor de werkende ouders. Bedrijven gaan weer open en 
thuiswerken wordt weer terug gedraaid. Het is nu van groot belang goed en wanneer 
mogelijk snel te communiceren. Directie zal deze week een Parro bericht versturen naar de 
ouders waarin wordt uitgelegd dat school in afwachting is van de autoriteiten. 
 
Ook na 8-6 zullen de regels op school zo veel mogelijk gehandhaafd worden zoals die nu van 
kracht zijn (1,5 afstand bewaren, handen wassen, geen ouders in de school e.d.). 
 
Schoolreis en het kamp zijn geannuleerd. 
Ook wordt nagedacht over hoe het afscheid van groep 8 en het eindfeest met alle kinderen 
op een veilige aangepaste manier door kan gaan. 
 
De PMR oppert om de rapportgesprekken online plaats te laten vinden. 
 
In de week van 8 juni vindt de IEP toets plaats, dan zal snel inzichtelijk zijn of kinderen 
eventueel een achterstand hebben opgelopen afgelopen periode. 
 

4. Formatie 
Directie heeft een opzet gemaakt voor de formatie voor het nieuwe schooljaar. De formatie 
is vandaag met het team besproken. De leerkrachten krijgen nu de gelegenheid hier op te 
reageren. Er wordt komend schooljaar in 3 bouwen gewerkt (1,2,3 – 4,5,6 – 7,8).  
Volgende week wordt i.o.m. de PMR een beslissing genomen, de OMR heeft een adviserende 
functie m.b.t. de formatie. 
 

5. Nieuws van de directie 
Een van de leerkrachten gaat een cursus volgen, zij wordt leesspecialist. 
Ook zal er regelmatig een leesspecialist op school aanwezig zijn vanuit de Bibliotheek. 
Tevens wordt er komend schooljaar aandacht geschonken aan vitaliteit. Er wordt een 
coördinator aangewezen die samenwerking zoekt en activiteiten ontwikkeld met SMWO / 
Vitaal Schouwen-Duiveland / GGD. 
 
 



 
 

 
 
Taalonderwijs voor anders taligen wordt 2 x per week georganiseerd door Obase. Tot op 
heden wordt gewerkt met TEC, maar dit zal dus komend schooljaar wijzigen. 
Tevens wordt er komend schooljaar 2 x per week een middag georganiseerd voor een z.g. 
plusklas voor hoog intelligente kinderen. 
Komend jaar zal er meer aandacht komen voor muziek. Er komt een werkgroep welke 
hiermee aan de slag gaat. Er wordt samenwerking gezocht met lokale Culturele 
instellingen. Dit heeft even stil gelegen i.v.m. Covid-19, maar dit wordt komende maand 
weer opgepakt. 
Het jaarplan wordt 8 juni gemaakt, deze zal bestaan uit hoofdpunten, de doelen worden 
vervolgens gezamenlijk met het gehele team bepaald. 
 

6. Nieuws uit de GMR 
De laatste vergadering 25 mei jl. stond in het teken van de financiële rapportage, de 
Jaarrekening, het Jaarverslag van Radar en het Jaarverslag van de GMR. 
Het formatieplan van het bestuur is goedgekeurd. 
3-11 vindt er een training plaats voor nieuwe (G)MR leden. P. van Welt zal hier aan 
deelnemen.  
 

7. Vervolg zonder directie 
 

 
8. Rondvraag  

Er zijn geen vragen. 
 

      10.Volgende vergadering 
23 juni 2020 – tijdstip nader te bepalen. 
 

 
 


