
 

 

Notulen MR vergadering 

Donderdag 28 mei 2020 

 

Datum: donderdag 28 mei 2020 

Aanvang: 20.30 uur 

Plaats: Microsoft teams in verband met Corona maatregelen 

 

1. Opening 

- Annet aanwezig 

- Geen  verdere mededelingen voor bij de opening. 

 

2. Definitief maken notulen MR vergadering van 23 april 2020 
- Notulen akkoord. De notulen zullen op social schools worden geplaatst. 

 
3. Mededelingen vanuit de directie  

- Terug naar school/ na de vakantie protocol 

Obs Twister gaat 8 juni weer geheel open. 

De Corona maatregelen welke reeds gelden blijven gelden. Incl. de gesplitste 
starttijden welke nu ook gelden. 

1,5 meter afstand norm tussen leerlingen is onmogelijk. Er wordt wel een poging 
gedaan om de 1,5 meter norm tot de leraar wel in stand te houden. 

 
Er wordt een continu rooster tot de zomervakantie gehanteerd. Om zo het aantal 
verplaatsingen te beperken tot een minimum. 

Hierdoor zal er een tijdelijke rooster aanpassing plaatsvinden. 

Ten aanzien van opvang na de schooltijd ( verschil oude eindtijd en nieuwe eindtijd) 
wordt een oplossing geboden. 

Dit kan wel een kleine kostenverhoging (overbrugging) tot gevolg hebben. Er wordt 
een beroep op de ouders gedaan om hier zo flexibel mogelijk in te staan. 

 

Groep 4 en 6 zullen (zolang er geen sprake is van ziekte/ uitval) tot de zomer gesplitst 
blijven. 



 

- Formatie toelichting 

Gym wordt opgepakt door het lerarenteam 

Muziek, dans, drama zal worden verzorgt door Kimberly. 

 

Gehele docententeam OBS Twister is actief betrokken geweest bij het formatieplan 
2020-2021. 

Op basis van kaders heeft het team gezamenlijk invulling kunnen geven aan het 
formatieplan. 

Annet staat volledig achter het opgestelde plan en complimenteert het team met de 
wijze waarop het plan tot stand is gekomen. 

 

- Niet alle aanmeldingen kunnen nog geplaatst worden. De vraag is momenteel 
groot. 
Idee is om een maximum aantal van 30 kinderen te introduceren per schooljaar. 
Om er zo zeker te zijn dat je een goede groepsgrootte hebt en je de kwaliteit kunt 
bieden waar je als school voor staat. 
Ambitie is een stabiele groei.  
Verzoek aan de MR om hier over na te denken. Dit onderwerp wordt 
meegenomen naar de volgende MR vergadering. 

 
4. Mededelingen vanuit GMR (+vergaderdata) 

- Spelen diverse zaken en zijn diverse werkgroepen opgericht. 
Arnaud en Yneke zullen de praatstukken screenen of deze relevant zijn voor de 
MR. Hier halen we de agendapunten uit. Dit is een terugkerende actie. 

 

5. Ontvangen MR mails  
- geen mails ontvangen 
- mailadres gaan we verder onder de aandacht brengen. 

 
6. Doornemen actie en besluitenlijst opgesteld op 23 april 2020  

- Geen opmerkingen 
 

7. Rondvraag 

- Geen verdere vragen ter sprake gekomen. 

 

Nieuwe datum: donderdag 2 juli. 

 


