
Notulen MR vergadering 17-02-2022

Aanwezig: Remco, Raymond, Stefanie, Kimberley, Caitlin, Jonna

1. Opening
● Geen bijzonderheden

2. Notulen vergadering 03-02
● Akkoord

3. GMR
● Diverse zaken zijn besproken, waaronder de wens om de samenwerking tussen

kinderopvang en onderwijs te versterken. Daarbij wordt het wenselijk bevonden
om per locatie 1 directeur te hebben die aanspreekpunt is voor onderwijs en
opvang (zoals het bij De Klipper al werkt). Voor meer uitgebreide informatie, zie
notulen GMR.

● Wellicht gaat de cursus voor nieuwe leden van de MR plaatsvinden in Hoorn.
4. Samenwerking opvang en onderwijs De Klipper

● Dubloen: de samenwerking tussen opvang en onderwijs wordt steeds sterker.
Beide partijen kijken hier met een positief gevoel op terug.

● Bres: ook hier groeit de samenwerking. Tijdens de meest recente
locatievergadering is de wens uitgesproken om na te gaan welke schoolregels
door opvang en onderwijs hetzelfde worden uitgevoerd en ook waar verschillen
mogelijk zijn.

5. Ingekomen stukken
● Geen ingekomen post

6. Terugkoppeling rondom corona
● Leerlingen: er worden ongeveer 2 leerlingen per week en per klas ziek gemeld

met een positieve test.
● Leerkrachten: De meerderheid van de leerkrachten heeft inmiddels een vorm

van covid gehad.
7. Ventilatie

● Dubloen: In het lokaal van groep 8 is een systeem aanwezig waarmee de
luchtkwaliteit in orde bevonden wordt. Het systeem maakt echter een brommend
geluid dat in golven verloopt en ook fysiek voelbaar is. De leerkracht heeft
dagelijks hoofdpijn. Sommige collega’s zouden zelfs helemaal niet in staat zijn
om te functioneren onder deze omstandigheden.

● Bres: Tijdens de kerstvakantie zijn de ventilatiebuizen op locatie Klipper
aangesloten op het plafond en het afzuigsysteem is afgesteld. Desondanks is
het noodzakelijk om de deur en 2 ramen per lokaal open te houden.

8. Voorstel indeling MR vergaderingen
● De notulen zullen voortaan, na goedkeuring, ook gedeeld worden met Michelle

zodat zij een link naar de notulen kan plaatsen in het Scheepsjournaal en in De
Koers.

● Om nog meer duidelijkheid en transparantie te creëren wordt voorgesteld om
een jaarplanning te maken waarin bepaalde terugkerende onderwerpen worden
opgenomen Stefanie en Kimberley zullen een voorstel doen voor schooljaar
2022-2023. Gemiddeld genomen zal ongeveer eens in de 6 weken een MR
vergadering plaatsvinden.



9. Verkeer
● Uit praktische overwegingen is verzocht om een beleidswijziging rondom het

afnemen van de verkeersexamens. Het voorstel om dit examen in plaats van
jaarlijks, voortaan om het jaar af te nemen is goedgekeurd door de MR.

10. Kennismaking interim
● Interim (naam kan nu nog niet genoemd worden) heeft zich voorgesteld aan de

MR. Daarop volgde een prettig kennismakingsgesprek dat vertrouwen geeft voor
de komende periode. Interim is in eerste instantie aangesteld tot januari.

11. W.v.t.t.k. / rondvraag
● Vraag: Mag alle personeel, inclusief ondersteunend personeel, plaatsnemen in

de MR?
Antwoord: Ja dat mag.

● Vraag: Is bij ouders voldoende duidelijk wie er in de MR zitten en wat de MR
doet?
Antwoord: Het is een goed idee om hier wat meer ruchtbaarheid aan te geven.
Remco zal een stukje schrijven voor ouders om wat meer informatie te geven
over de MR en ook ter promotie van de MR. Daarmee willen wij ook de
oudergeleding en personeelsgeleding van de MR in balans houden. Kimberley
zal dit stukje laten plaatsen in het Scheepsjournaal.

● Vraag: Neemt de MR ook afscheid van Mark?
Antwoord: Stefanie vraagt aan Irene of hier een budget voor is. Er wordt gedacht
aan een bloemetje en een bon van de Intratuin.

● Vraag: Is al duidelijk dat het mogelijk is om 1000 euro voor opleidingen te vragen
bij de overheid?
Antwoord: Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een
STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en
ontwikkeling. Deze subsidie kan gebruikt worden voor het volgen van een
training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering
Arbeidsmarkt Positie.

● Vraag: Wat gebeurt er bij langdurige ziekte nu de pot voor vervanging bij SCIO
leeg is? SCIO is niet verzekerd tegen dit probleem. Is de school in deze situatie
genoodzaakt om vervanging uit eigen gelden te betalen?
Antwoord: We zullen een mail sturen naar het bestuur om hier meer duidelijkheid
over te verkrijgen. Jonna zal een opzetje schrijven en ter goedkeuring delen met
de PMR, alvorens deze te versturen naar Marjan Terpstra.

● Vraag: Verloopt het parkeren rondom De Bres al beter, nu er een verzoek is
gedaan om de verkeersregels in acht te nemen?
Antwoord: Nog niet. Raymond zal nagaan of het mogelijk is om ‘s morgens
pylonnen van de gym te plaatsen bij de gele lijnen. Daardoor zal het moeilijker
worden om verkeerd te parkeren. Een andere optie is de politie te vragen om te
komen handhaven, zodat gevaarlijke situatie vermeden worden.

12. Actielijst (samenvatting van afspraken uit deze notulen)
Wat Wie

Agenda Remco (incl. herhalende onderwerpen
zoals ventilatie, covid en speelplein)

Notulen Jonna

Aanwezig bij GMR Raymond

Voorstel jaarplanning MR Stefanie en Kimberley

Stukje schrijven over de MR Remco en plaatsen in Scheepsjournaal



door Kimberley

Terugkoppeling deelname aan MR Remco

Afscheid Mark Stefanie vraagt na of er budget is.
Remco regelt bloemetje + bon van
Intratuin

Mail naar bestuur over bekostiging
van vervanging zieke leerkrachten

Jonna schrijft een opzetje en zal deze
eerst ter goedkeuring delen met PMR

Pylonnen plaatsen bij verkeerssituatie
De Bres

Raymond

13. Datum volgende vergadering
● 14-04-’22 MR online of op locatie Dubloen
● 30-06-’22 MR online of op locatie Dubloen


