
MR-vergadering de Ster 
   
 

Schooljaar 2020-2021 

 

Plaats: Lokaal bs de Ster 

Aanwezig: Stan, Petra, Veerle, Moniek (afgemeld), Matthieu, Susan en Lonneke 

Datum/Tij
d: 19-11-2020 

Voorzitter: Lonneke 

Notulist:  

 

1. Mededelingen Naam en mededelingen volledig opschrijven Naam/Actie 
Stan is bij de vergadering aanwezig om kennis te maken met de MR leden en waar 
nodig vragen te beantwoorden. 

 

 

2. Agendapunten Naam/Actie 
Agendapunten van deze vergadering: 

 

Agendapunt met 
toelichting: 

1. Verslag vorige vergadering 
Actie 

Doel: Vaststellen verslag  

Uitwerking agendapunt: Iedereen heeft het verslag gelezen. Zijn er nog op-/ aanmerkingen? 
 
Notulen 19/11 Vastgesteld, deze kunnen gepubliceerd worden. 

 

Agendapunt met 
toelichting: 

2. Placemat en MR-regelement 
Actie 

Doel: Verhelderen onduidelijkheden in deze documenten/ ter discussie stellen 
punten. 

 

Uitwerking agendapunt: Iedereen heeft kennisgenomen van de documenten. Zijn er nog op-/ 
aanmerkingen? 
 
Notulen 19/11:  geen opmerkingen 
-overkoepelend ligt bij GMR 
-wat bij de Ster hoort, kan besproken worden bij de MR 

 

Agendapunt met 
toelichting: 

3. Schoolgids Actie 

Doel: Bespreken opmerkingen schoolgids- Instemming MR  

Uitwerking agendapunt: Iedereen heeft kennisgenomen van de schoolgids. Zijn er nog op-/ 
aanmerkingen? 
Instemming? 
 
Notulen 19/11:  
opmerkingen: 
-staat in dat de PMR voor de agenda zorgt, maar wordt nu opgepikt 
door de voorzitter van de MR.  Zij heeft ook overleg met de directie. 
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-blz 22: skozapp: volgend directieberaad komt dit ter sprake.  Hierna 
komt dit terug in het team.  Basislijn hierin brengen, hoe vaak per 
groep,...  Hoofdinformatiekanaal. 
-schoolgids komt opnieuw op het agenda aan het einde van het 
schooljaar.  Stan geeft alleen de wiijzigingen door ipv de hele 
schoolgids. 
-blz 39: Mr teamleden 
-blz 33: groep 7: leerlingenaantal 
 
-geen oplegnotitie nodig voor de goedkeuring van de schoolgids als wij 
akkoord gaat dat de goedkeuring in de notulen voldoende is. 
-wij stemmen in met de schoolgids! 
 

 

Agendapunt met 
toelichting: 

4. Professionaliseringsaanbod  Actie 

Doel: Bespreken- Instemming PMR  

Uitwerking agendapunt: Iedereen heeft kennisgenomen van de documenten. Zijn er nog op-/ 
aanmerkingen? 
Instemming PMR-geleding 
 
Notulen 19/11: vanuit PMR: 
-qua aanbod: voldoende 
-qua tijden die vallen binnen je professionaliseringsuren.   
-er is ook mogelijkheid om andere deskundigheid cursussen te volgen 
in overleg met Stan. 
-PMR stemt in met het professionaliseringsaanbod 

 

Agendapunt met 
toelichting: 

5. Schooltijden Actie 

Doel: Opzetten ouderpeiling  

Uitwerking agendapunt:  
Uitwisselen gedachten werkgroep schooltijden. 
Bekijken voorkeur team (roulatie wordt 30-11 geevalueerd) 
Doornemen diverse scenario’s 
Vormgeving ouderpeiling-> Taakverdeling 

● Tekst communicatie 

● Opzetten Survey 

● Analyse resultaten 

Tijdspad vastleggen 
 
Notulen 19/11: 
stand van het huidige rooster: 
-Er komt vanuit ouders de vraag of het lukt met 2 leerkrachten tijdens de 
middagpauze?  Wij hebben dit al aangepast naar minstens 3 personen 
buiten.  2 leerkrachten, samen met een stagiaire.  Zo is het goed te 
doen. 
-Ouders geïnformeerd?   
-Als leerkrachten ziek zijn, hoe zit het dan? 
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-Leerkrachten die buiten lopen tijdens de middagpauze, hebben de 
ochtendpauze een kwartier pauze.  Daarnaast is er een gezamenlijke 
pauze om 15.00. (15 minuutjes) 
 
hoe verder?  welke opties zijn er? 
-5 gelijke dagen model: lastig met de aanstellingen van leerkrachten. 
juridisch gezien is dit niet haalbaar.   
-TSO: externe instanties hebben hier geen/weinig animo voor, werken 
met vrijwilligers lastig om deze te krijgen/houden. 
Nummer een wil geen TSO verzorgen.  Niet rendabel voor hun. 
Kidstalent: ze werken met vrijwilligers die ze werven in de omgeving van 
de school.  Er is geen professionele coördinator beschikbaar omdat 
onze school te klein is.  Vanaf 120 kinderen per middag is het voor hun 
interessant om zo'n coördinator te voorzien. Tarief tussen 2,66 en 2,80.  
Online inschrijven. 
-huidige TSO: bijscholen.  Ze hebben zich op EHBO gebied 
bijgeschoold.  Stan gaat nog met hun in gesprek over de toekomst en 
laat hun weten waar we mee bezig zijn omtrent de TSO.  Voorlopig 
gaven zij aan over te weinig vrijwilligers te beschikken. 
-Inhuren van een ZZP'er? 
-Duurder maken en kijken of we het goedkoper kunnen aanbieden voor 
ouders die het nodig hebben. 
 
 
Ouders informeren: 
-Ouders informeren:  over het huidige systeem (welke test er nu, met 
continurooster loopt, wanneer er evaluatie is), professionele TSO is niet 
meer haalbaar, TSO met vrijwilligers is nog een optie alleen hebben we 
nu niet voldoende vrijwilligers.  Welke consequenties heeft deze laatste 
voor ouders.  vb. alleen TSO als het nodig is.  Vragen wat hun bijdrage 
hierin zou kunnen zijn.   Mogen we u dan benaderen als vrijwilliger? 
Dit vanuit school voorzien. 
 
Ouderpeiling: 
-we moeten een ouderpeiling uitzetten vanuit de wet.  Dan is het 
rechtsgeldig. 
-Wat in de ouderpeiling? 
A) continurooster zoals het nu als proef uitstaat. 
B) TSO met vrijwilligers.  Mogen we u dan als vrijwilliger benaderen?  
We moeten minimum zoveel vrijwilligers.  Wettelijk 1 vrijwilliger per 
14/15 kinderen.  4 a 5 per beurt moeten er aanwezig zijn.  Er moet ook 
een opvolger voor de huidige coördinator komen. Dit omdat haar oudste 
kind van school gaat. 
-Op voorhand kenbaar maken wat er met deze ouderpeiling gaan doen.  
We gaan informeren bij ouders. 
 
Informatie ouderpeiling: 
-Stan maakt een brief met meer uitleg hierover.  Dit wordt door de MR 
bekeken, kijk of je dit als bron kan gebruiken bij de ouderpeiling 
-Alvast een stukje in de Sterrenkijker over de TSO, ter voorbereiding 
voor ouders.  Hierin staat ook al dat er in januari een ouderpeiling volgt 
om te informeren. 
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-Er komt een tekst bij vanuit de MR om uit te leggen hoe hun het zien 
m.n. de risico’s van de TSO.  Lonneke gaat hiermee aan de slag. 
-peiling via  google docs.  Lonneke. 
 
Tijdspad: 
11 januari gaan wij hierover de laatste puntjes op de i zetten zodat de 
ouderpeiling hierna naar ouders kan.   
Begin maart gaan we het, tijden MR overleg, hebben over de resultaten 
van deze ouderpeiling. 
 
 

 

Agendapunt met 
toelichting: 

6. Schoolontwikkelplan/klachtenregeling Actie 

Doel: Kennisnemen van de diverse documenten en instemming geven  

Uitwerking agendapunt: Schoolontwikkelplan; vragen/opmerkingen 
Klachtenregeling; vragen/ opmerkingen -> instemming MR 
 
Notulen 19/11:  MR heeft ingestemd. 

 

Agendapunt met 
toelichting: 

7. Punten vanuit School (Stan) Actie 

Doel: Wanneer er vanuit school punten op de agenda wenselijk zijn.  

Uitwerking agendapunt: geen 
 

 

Agendapunt met 
toelichting: 

8. Ingekomen van ouders Actie 

Doel: Bespreken communicatie/vragen die MR van ouders krijgt  

Uitwerking agendapunt: Ingekomen mail: 
02-10; communicatie over ventilatie= ondertussen in de sterrenkijker    
           gebeurd 
           Digitaal afstandsonderwijs= eerste plan en communicatie is  
           er…wat is de stand nu? 
06-11; zorgen omtrent groepen thuis en gebrek vervanging 
 
 
Notulen 19/11:   
-Het gebrek aan vervanging, financiën voor vervanging, baart de MR 
zorgen.  Ook zijn er, vanuit de regering, extra gelden uitgereikt.  Ze zijn 
bang dat dit in de grote pot komt.  Tevens ook het vervangers 
probleem.  Bij veel afwezige leerkrachten, kan er niet beroep gedaan 
worden op meer vervangers. 
Dit probleem ligt al bij de GMR. 
Onze OMR wil hier hun ongerustheid ook laten horen.  Er wordt, vanuit 
Lonneke, een concept gemaakt hierover om naar de GMR te sturen.  
Ze stuurt dit door.  
-Een groep is max 3 dagen na elkaar, aangewezen op thuisonderwijs.  
Daarna is een andere groep aan de beurt. 
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Agendapunt met 
toelichting: 

9. Rondvraag Actie 

Doel: Gelegenheid geven wat er nog speelt op tafel te brengen  

Uitwerking agendapunt: Genoemde punten: 
 
Notulen 19/11: omwille van Corona regels, ziet Sint en Kerst er dit jaar 
anders uit. 
Sint: online filmpje 
Kerst: lunch maken met de kinderen en samen opeten.  Het idee is het 
samen zijn.  Groep 8 helpt bij de kleuters. 
MR stemt hiermee in. 
 

4. Documenten 
Documenten behorende bij deze agenda:                                                  actie: 

o Verslag vergadering 17-09-2020 

o Placemat- MR regelement 

o Schoolgids 2020-2021 

o Overzicht professionaliseringsaanbod 

o Uitkomsten werkgroep schooltijden 

o Schoolontwikkelplan 

o Klachtenregeling 

 

o Vaststellen 

o Informatie 

o Instemming MR 

o Instemming PMR 

o Informatie 

o Informatie 

o Instemming MR 

 

 
Agendapunten voor de volgende MR-vergadering: 

1. Schooltijden- uitkomst ouderpeiling- formuleren standpunt Ouders/MR 

2. Begroting 

 
 
 


