
MR-vergadering De Smelen       22-9-2020 
 

Opening 

Aanwezig zijn: Toni Kajbic, Dewi Kunstt, Karin van Dommelen, Patricia Vervetjes, Linda 

Bogaars en Christ Mandigers 

 

Informatie uit de directie 

- José is aan het revalideren, longinhoud is nog maar 30%. Ze probeert 2 

dagdelen per week ondersteuning te bieden in groep 3. 

- Probleem van vervanging: 20 vervangers in de pool voor 30 scholen. De school 

doet er alles aan om te voorkomen dat kinderen thuis moeten blijven. Waar 

mogelijk worden stagiaires, lio-ers etc ingezet. Eventueel groepen opdelen. Tot 

nu toe heeft De Smelen nog kunnen voorkomen dat groepen naar huis 

gestuurd moesten worden, maar er komt een zware periode aan. Hopelijk helpt 

het dat leerkrachten voortaan met voorrang op corona getest kunnen worden. 

- De leerkrachten hebben een noodprogramma gemaakt voor het geval er 

thuisonderwijs nodig is.  

- De Smelen heeft zich aangemeld voor een subsidieregeling om ondersteuning 

te bieden aan leerlingen met een leerachterstand. Er is budget aangevraagd 

voor 24 leerlingen (€900 per kind). Hanneke gaat een dag extra werken om de 

kinderen (m.n. uit groep 6 en 8) intensiever te begeleiden. 

 

Schooltijdencommissie instellen 

Er zijn verschillende signalen van ouders gekomen over de schooltijden, waarom het 

continurooster (dat voorafgaand aan de vakantie werd gehanteerd i.v.m. corona) niet is 

doorgezet. Karin en Leon gaan vanuit de school deelnemen aan de commissie, vanuit 

de MR Dewi en Toni. Eerst onderzoeken welke opties er zijn, daarna voorleggen aan de 

ouders. Mogelijk is er bij andere scholen die dit traject hebben doorlopen een draaiboek 

beschikbaar. Christ vraagt dit na bij andere directeuren. Er wordt een bijeenkomst 

gepland voor de commissie. 

 

Skozok mailadres 

In de MR-mailbox zit veel oude mail die niet geopend is. Er is geen vaste persoon die de 

mailbox bijhoudt (José deed dit sporadisch). Linda zal dit als secretaris opschonen en 

steeds voorafgaand aan de vergadering bekijken of er mails zijn binnengekomen. 

 

Aandachtspunt: Linda zou stoppen met de MR, maar omdat de andere twee ouder-leden 

vrij plotseling waren opgestapt besloot zij tijdelijk te blijven voor de continuïteit. Linda 

overlegt met Leon over werving nieuwe kandidaten (mogelijk nog kandidaten van de 

vorige ronde die hebben aangegeven graag te willen deelnemen in de toekomst). 

 

GMR-documenten 

De secretaris (Linda) krijgt de GMR-documenten doorgestuurd, en deelt deze met de 

MR. Geen bijzonderheden. 

 

Arbo-documenten 

Ankie is de arbo-coördinator, de plannen zijn gedeeld met de MR. Binnenkort hebben 



Christ en Ankie overleg over de afloop van de 4-jarentermijn. Onderwerpen als veiligheid 

en werkdruk komen dan ook aan de orde, en of een update van het RIE noodzakelijk is. 

Er volgt een terugkoppeling na dat gesprek. Er is ook een arbo-coördinator op Skozok-

niveau. 

 

Sinterklaasfeest 2020 

Door Leon is de vraag gesteld hoe De Smelen dit jaar omgaat met het Sinterklaasfeest. 

De MR adviseert Christ om het Sinterklaasjournaal te volgen (roetveegpieten). 

Daarnaast is het advies om dit jaar (vanwege corona) geen ouders op het schoolplein 

toe te laten bij de intocht. De MR geeft in deze alleen advies, het Skozok-bestuur is 

beslissingsbevoegd.   

 

Status rapport nieuwe stijl 

Naar aanleiding van het rapport nieuwe stijl dat De Smelen ontwikkelt heeft Toni een 

voorbeeld gemaakt van een ‘schuif’ die je middels Excel kunt genereren. Is besproken 

met Suzanne en Morena, zij nemen dit mee en kijken daarnaast ook naar ontwikkelingen 

op Skozok-niveau.  

 

Rondvraag 

- Christ: signalen over groepsindeling? Groep 3, 3/4 en 4 bevalt goed. Dat de 

leerlingen van groep 6/7 vaker samenwerken met de ‘hele’ groepen 6 en 7 

wordt als positief ervaren. 

- Dewi: al nagedacht over invulling kerst, carnaval etc.? Wordt door de 

commissies binnen school opgepakt, daarna uitgevoerd door de 

oudervereniging. Christ geeft het signaal af aan Cindy (als contactpersoon van 

de oudervereniging) dat het in verband met de corona-maatregelen wel 

verstandig is om er vast over na te denken. 

- Toni: taken communie-commissie? Afgelopen jaar is de communie niet 

doorgegaan, komend jaar kan groep 5 dan met groep 4 meedoen. Ruimte op 

De Smelen beschikbaar.  

 

Data volgende vergadering 

MR woensdag 4 november 20:00 (inmiddels verzet naar dinsdag 27 oktober 19:00 uur) 

Schooltijdencommissie maandag 12 oktober 15:45 uur 

 

 


