
MR-vergadering De Smelen (via Teams)  27-10-2020 
 

Opening 

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

Willemstein, Linda Bogaars en Christ Mandigers 

 

Informatie uit de directie 

- Karin en Lieke zijn in contact geweest met een besmet persoon, zij zitten nu 

beiden in quarantaine. Voor de groepen 3 en 4 is geregeld dat zij naar school 

kunnen, met inzet van andere leerkrachten. Omdat dit ook andere groepen 

raakt is er een mail uitgegaan naar alle ouders. 

- William is opgeknapt en weer begonnen. 

- De leerkrachten vangen elkaars klassen op. Er is veel flexibiliteit, en tot nu toe 

lukt het om de leerlingen op school te houden. Maar er zijn wel zorgen over de 

komende maanden. 

- Voor de invulling van de vacature (vanwege vertrek Suzan) is inmiddels een 

gesprek geweest met twee kandidaten vanuit Skozok. Binnenkort wordt de 

definitieve keuze gemaakt.  

- Herinrichting speelplaats: binnenkort wordt er een pannakooi geplaatst, een 

grote wens vanuit de leerlingen. Het resterende budget schuift door naar 

volgend schooljaar. 

 

Ventilatie 

Per lokaal is er één klepraam dat open kan (en er zijn dauerlufts). Onlangs is bij De 

Smelen een bedrijf langs geweest om de luchtkwaliteit te meten, zowel in het lokaal met 

de meeste kinderen (van Ankie) als in de noodbouw. De laatste was niet in orde omdat 

bleek dat de afzuiging niet aan stond. Er volgt een nieuwe meting, Christ laat weten wat 

daar uit komt. Het advies aan school was in ieder geval om zoveel mogelijk te ventileren 

(ramen open vóór schooltijd en als de kinderen buiten spelen).  

 

Ingekomen mail 

In de MR-mailbox was één mail binnengekomen (van de MR-academie over een 

scholingsaanbod). Vanuit de GMR komen vrij veel mails binnen via de secretaris (Linda), 

het kost veel tijd voor iedereen om die door te nemen. Dewi stelt voor dat hij voortaan de 

GMR-mails zal doornemen en samenvatten voor de volgende vergadering. Na ontvangst 

van een volgende GMR-mail zal Linda de naam van Dewi laten toevoegen aan de GMR-

verzendlijst. 

 

Begroting 

Het aantal te verwachten leerlingen blijft de komende jaren redelijk stabiel (rond 230) en 

loopt daarna langzaam terug. Het is echter moeilijk dit goed in te schatten. Er komen 

minder nieuwe kleuters op school, maar wel steeds meer zij-instromers (bijvoorbeeld na 

verhuizing). 

 

Christ heeft weinig zicht op de financiële middelen waar de school recht op heeft, en wat 

er daadwerkelijk binnenkomt. De nieuwe voorzitter van het College van Bestuur gaat hier 

transparantie in brengen. Voor nu staan er een aantal vragen open bij de begroting 



(onder meer rondom het opleidingsbudget en de schoonmaak). Het valt op dat de 

licentiekosten blijven toenemen, terwijl de kosten voor leer- en hulpmiddelen afnemen. 

De externe personeelskosten op de begroting zijn sterk verminderd, dit komt omdat de 

conciërge niet meer wordt gedetacheerd bij De Smelen maar nu zelf in dienst is. Toni 

stuurt de begroting nog rond naar de MR, de leden kunnen eventuele aanvullende 

opmerkingen naar Christ sturen. 

 

Protocol Basisonderwijs 

Het protocol heeft betrekking op de corona-maatregelen, en wordt steeds aangepast als 

er iets in de RIVM-maatregelen wijzigt. Ter informatie.   

 

Schooltijden 

De actielijnen zijn door de Werkgroep Schooltijden uitgezet. Aan de ouders van De 

Smelen is gevraagd via de Smelenderwijs wie er mee wil denken over het onderwerp. 

Vooralsnog zijn hier geen reacties op gekomen. Christ geeft aan dat de Grasspriet ook 

een onderzoek gaat uitvoeren naar schooltijden. Afgesproken om de samenwerking te 

zoeken en zoveel mogelijk samen op te trekken. De uiteindelijke keuze kan natuurlijk 

anders uitpakken per school.  

 

MR-jaarverslag 

Leon zal het MR-jaarverslag voor het schooljaar 2019/2020 opstellen. Linda zal daarvoor  

de notulen uit dit schooljaar aan Leon toesturen. 

 

Oproep voor nieuw MR-lid 

Karin heeft een wervingstekst opgesteld. Leon geeft aan dat er eerder een ouder heeft  

gereageerd die interesse heeft in de MR, hij zal haar eerst benaderen. Mocht zij niet  

aansluiten kan alsnog de oproep van Karin worden verspreid. 

 

Data volgende vergadering 

Toni heeft een voorstel gedaan, in overleg zijn dit de vergaderdata geworden voor de 

rest van schooljaar: 

- Woensdag 9 december 2020 

- Dinsdag 2 februari 2021 

- Dinsdag 6 april 2021 

- Donderdag 20 mei 2021 

- Dinsdag 29 juni 2021 

 


