
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  

* Bijbehorende stukken zijn allemaal te vinden in Teams.  
   Map: 1920 Vergaderingen 2019-2020 
   > Eerstvolgende MR vergadering (agenda, stukken) 
 
Afspraak: definitieve agenda is een week van tevoren te vinden in teams.  

Notulen 
 

Onderwerp :Extra Vergadering Medezeggenschapsraad inzake: 
Stand van zaken start school 11 mei n.a.v. corona crisis 

Datum 
Aanvang 
Einde 

: 
: 
: 

Donderdag 23 april 2020 
20.00 uur 
 

Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genodigden  

 Diny   (voorzitter en vertegenwoordiger team) 
Marieke  (secretaris en vertegenwoordiger team) 
Marianne  (2de penningmeester en vertegenwoordiger team) 
Wencke  (vertegenwoordiger team) 
Francien  (vicevoorzitter en vertegenwoordiger ouders) 
Elke   (1ste penningmeesters en vertegenwoordiger ouders) 
Jasper   (GMR en vertegenwoordiger ouders) 
Rick   (vertegenwoordiger ouders) 
 
 

Notulist 
Locatie 

: 
: 
 

Ester 
Via Teams 

Afwezig m.b.       
 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

Diny zit de vergadering voor en Ester notuleert. 
 

2. Stand van zaken rondom start school 11 mei n.a.v. corona crisis 
Elke klas wordt in tweeën gedeeld, waarbij broertjes en zusje zo veel mogelijk op dezelfde dagen 
naar school komen. Er is geprobeerd om de jaarlagen in combinatieklassen bij elkaar te houden. 
Bij de jaarklas is dit gelukt. Bij de Montessori ging dit wat lastiger en bleek het niet mogelijk om 
het bij alle klassen bij jaarlagen te houden. Om een goede evenredige verdeling te krijgen zijn er 
toch combi klassen gemaakt.  
 
Het uitgangspunt voor het opstellen is dat de kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag naar 
school kunnen.  
 
Er is een schema (A en B groep) tot 1 juni (incl. Pinksteren en hemelvaart) gemaakt. Op één dag 
na, zijn dit structurele dagen (één groep heeft een dag meer onderwijs). De lestijden zullen, voor 
alsnog, ongewijzigd blijven. Mogelijk dat er bij de kleuters en middenbouw groepen iets 
aangepast gaat worden, het wordt anders te druk op het schoolplein. De leerkrachten halen 
sowieso de kinderen buiten op. 

Het uitgangspunt 
is, dat na 1 juni er 
weer volledig naar 
school gegaan kan 
worden.  
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* = Stukken gaan hierbij 
** = Stukken reeds in uw bezit 
*** = Stukken volgen nog 

 
De 1e schooldag voor de Trinoom is dinsdag 12 mei i.p.v. maandag 11 mei. Deze dag gaat gebruikt 
worden om personele bezetting goed te inventariseren en voor het treffen van de 
voorbereidingen van bijvoorbeeld markeren van de 1.5 meter afstand etc. Daarnaast wordt er in 
de meivakantie door leerkrachten al doorgewerkt.  
De GMR heeft hier mee ingestemd. Na bericht van ministerie blijkt dat de school voor alsnog 
eigenlijk op 11 mei dienen te starten. Hierover is Hennie nog in beraad en is er op dit moment 
nog niet meer duidelijkheid over.  
Later toegevoegd: vandaag (24 april) is duidelijk geworden dat de scholen maandag de 11e 
moeten starten. 
 
Per bouw wordt het buitenspelen, vieren van mogelijke verjaardagen etc. nog besproken.  
De midden- en bovenbouw krijgen instructie. Thuis kan dit verder verwerkt worden in de vorm 
van huiswerk (geen thuisonderwijs). Mogelijk in de vorm van fysiek werk (boekjes, werkbladen 
etc.). 
De algehele insteek zal ook veelal op SEO (Sociaal Emotionele Ontwikkeling) gericht zijn. Kijkende 
naar hoe het kind dit heeft ervaren. 

 
-Hygiëne: 
Bovenschools worden er diverse zaken aangeschaft, zoals handgel. 

 
-Buitenschoolse opvang 
Alles start weer per 11 mei. Voor en na school kunnen ze weer gebruik maken van de BSO. 
 
- De noodopvang is alleen geldig voor kinderen die niet naar school gaan en met ouders met een 
vitaal beroep. De locatie hiervoor is de Brink. Mogelijk wordt nog gekeken om deze kinderen toch 
in de klas huiswerk te laten maken. Dit drukt minder op de personele bezetting en kunnen elders 
ingezet worden.  
 

-Onderwijsachterstand binnen de Trinoom 
Dit is op dit moment nog niet duidelijk en nog niet in kaart gebracht. Wel is helder dat er sowieso 
weinig kinderen zijn die al met een achterstand te kampen hebben. Daarnaast is zowel de inzet 
van leerkrachten als ouders zeer ruim geweest. Ook zijn alle kinderen goed bereikbaar geweest.  

 
Verder blijft het afwachten. Er heerst naast blijdschap dat er weer gestart kan worden ook wel wat 
angst/terughoudendheid onder diverse leerkrachten. Er is op dit moment geen helderheid over 
het feit dat er mogelijk een lerarentekort zal ontstaan. Er zijn nu nog wat leerkrachten ziek en nu 
nog niet duidelijk of zij na de meivakantie mogelijk kunnen starten. Of er nog mensen in de 
invalpool zitten is nog niet duidelijk. Mogelijk kunnen ondersteunende krachten (gymleraar etc.) 
ook een rol spelen.  
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* = Stukken gaan hierbij 
** = Stukken reeds in uw bezit 
*** = Stukken volgen nog 

Diny zorgt ervoor dat praktische uitvoering en informatie doorgelezen gaat worden door de 
ouders van MR. 

 
Morgen, 24 april zal er een nieuwsbrief uitgaan, waarin de indeling aan de ouders bekend 
gemaakt.  

 
3. Volgende vergadering (gewoon volgens planning) en sluiting  

Sluiting vergadering 20.35 uur.  


