
 

 

Notulen MR vergadering 

Donderdag 23 april 2020 

 

Datum: donderdag 23 april 2020 

Aanvang: 20.30 uur 

Plaats: Microsoft teams in verband met Corona maatregelen 

Afwezigen: Geen afwezigen 

Gasten: Annet Nap 

 

1. Opening 

Geen mededelingen. 

 

2. Definitief maken notulen MR vergadering van 4 februari  2020 

Geen opmerkingen. Plaatsen we op de site. 

 

3. Mededelingen vanuit de directie  
- Enquête ouders  

Recent is de enquête aankondiging ter beoordeling neergelegd bij de MR. De MR heeft op 
het aankondigingsbericht haar akkoord gegeven. Gezien de huidige bijzondere situatie is 
besloten om het verspreiden van de enquête tijdelijk uit te stellen. Verwachting is dat de 
enquête half mei zal worden uitgestuurd. 

 

- Online ICT plan (bestuur) 

Annet is zeer te spreken over hoe het Corona ICT plan binnen OBS Twister is uitgerold. 

Annet spreekt haar complimenten uit aan de personen die hierbij betrokken zijn geweest. 

Dit ICT plan kan straks wellicht ook na de Corona periode worden ingezet. Dit zal nog 
onderzocht worden. 

Tot op heden positieve reacties. MR is ook zeer te spreken over de aanpak en het snelle 
schakelen. 



 

- Online lesgeven 

Er is door OBS Twister bewust gekozen om niet werken met het aanbieden van online 
(live) lessen. Dit op basis van signalen van ouders. In het bijzonder signalen van ouders 
werkzaam in vitale beroepen. Door de onregelmatigheid van hun (huidige) werkrooster is 
het lastig de kinderen op vaste tijden lessen te laten volgen. Grote voordeel van de 
huidige werkwijze is dat men nu een eigen ritme kan bepalen. Dus meer flexibiliteit. 

 

- Opvang Kind & Co 

OBS Twister is content met de samenwerking met Kind & Co gedurende de Corona tijd. 

Samen met Kind & Co is er gezocht naar oplossingen. De lijntjes in deze periode zijn kort. 

 

- E-wise (online cursusaanbod voor leerkrachten) 

Leerkrachten moeten zich kunnen blijven ontwikkelen en bijscholen. De momenten, in het 
bijzonder in deze bijzondere tijd, om aan een externe training deel te nemen is beperkt. 
E-wise is een online platform met breed aanbod van trainingen/ cursussen waar je aan kunt 
deelnemer. Iedere leerkracht krijgt toegang. Vanaf volgend jaar gaat OBS Twister hier mee 
starten. Gaat om trainingen naar eigen keuze maar ook om een aantal trainingen waaraan 
iedereen verplicht moet deelnemen. 

 

- Formatie komend schooljaar 

Annet heeft de MR bijgepraat over de formatieplannen voor komend schooljaar 2020-2021. 

Ook de aandachtspunten en keuze mogelijkheden zijn met de MR gedeeld. 

De MR heeft haar zienswijze gedeeld. Deze komt vooralsnog overeen met de zienswijze van 
OBS Twister. 

 

4. Maatregelen regering (openstelling basisonderwijs vanaf 11 mei) 

Annet heeft de MR geïnformeerd over de scholing aanpak vanaf 11 mei. 

Nadere invulling moet de komende dagen nog worden gedaan. Daarna worden de 
ouders/verzorgers geïnformeerd. 

De MR complimenteert Annet met de goede doordachte aanpak welke in korte tijd globaal is 
neergezet. 

 

 



5. Mededelingen vanuit GMR (+vergaderdata) 
- Bestuur formatieplan is goedgekeurd, behalve het taakbeleid met de 

werktijdsfactoren. 
- Er komt een sollicitatieronde voor nieuwe leden voor de GMR. Deze wordt als hij 

klaar is gedeeld met alle MR’en. 
- Even wat ervaringen gedeeld rondom Corona. Leerkrachten zien het ook als extra 

belasting, ook qua opvang hoe het verloopt (zelfde beeld als bij obs Twister) 
- Er wordt gewerkt aan een centraal verzuimbeleid. Hoe om te gaan met verzuim etc. 

Vergaderdatum  eerst volgende GMR: volgt 

 

6. Ontvangen MR mails  

Er zijn geen mails ontvangen. 

 
7. Doornemen actie en besluitenlijst opgesteld op 4 februari 2020  

Aangepast. 

 

8. Rondvraag 

Nieuwe datum MR vergadering donderdag 28 mei om 20.30 uur. 

 

 

 

 

 

 


