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Aanwezig: Karin van Dommelen, Leon Willemstein, Patricia Vervetjes, Christ Mandigers, Linda 
Bogaars, Dewi Kunstt, Toni Kajbic 
 
Opening  
Leon opent de vergadering. José is nog ziek (nasleep van corona), zij wordt in de MR vervangen door 
Patricia. Toni stelt zich kandidaat om de rol van voorzitter over te nemen. Dit is voor iedereen 
akkoord.  
 
Informatie vanuit de directie 

- Met ingang van het nieuwe schooljaar werkt Anja weer haar volledige uren. 
- José zal na de schoolvakantie nog niet starten, zij wordt vervangen door Lieke van Eck.  
- De rapporten gaan mee naar huis op 3 juli. Er vinden geen oudergesprekken plaats, tenzij de 

leerkracht aangeeft dat dit wenselijk is.  
- Vanwege corona is er dit jaar geen doorschuifmoment voor de nieuwe groepen, ook het uitje 

naar de speeltuin op de laatste schooldag gaat niet door. 
- Op 8 juli is de laatste schooldag van groep 8. Er komt een alternatief programma voor die 

maandag, dinsdag en woensdag, nu het kamp en de musical niet door kunnen gaan. In eerste 
instantie zouden de kinderen een keer op school overnachten, maar dit is door het bestuur 
van Skozok afgeblazen.   

 
Jaarplanning/vakantierooster 
De jaarplanning is gedeeld, met de indeling van de studiedagen voor het komende schooljaar. Er is 
voor gekozen om de studiedagen op verschillende dagen van de week te plannen. De MR is akkoord 
met de planning. 
 
Groepsverdeling 
Onderbouw: de huidige groep 2 en 3 hebben relatief veel aandacht nodig. Er is voor het volgend 
schooljaar daarom gekozen voor een groep 3, groep 3/4 en groep 4 die klein zijn. Groep 5 is relatief 
groot, maar omdat het met de huidige groep 4 didactisch goed gaat, kan dat wel.  
Bovenbouw: de huidige groep 5/6 schuift door en wordt 6/7. Groep 8 is opgedeeld in 2 stamgroepen 
voor o.a. de opstart, maar het werken gaat per niveau.  
De MR is akkoord met de groepsverdeling. 
 
Tekst schoolgids 
Er heeft een wijziging plaatsgevonden in de tekst m.b.t. gepersonaliseerd leren: er wordt veel mee 
gewerkt door leerkracht en leerling. Dit is nu nog niet zichtbaar voor de ouders, maar vanaf volgend 
jaar komt dat terug in de rapporten. Niet alle MR-leden hadden de gehele tekst door kunnen lezen. 
Afgesproken dat eventuele opmerkingen uiterlijk maandag 22 juni bij Toni kunnen worden 
aangeleverd, hij stuurt het door naar Christ. De definitieve tekst gaat op 1 augustus 2020 naar de 
inspectie.  
 
Zwarte piet 
Leon vraagt hoe de MR staat in de discussie rondom zwarte piet. Vorig jaar is door de organisatie op 
De Smelen gekozen voor zwarte pieten, maar is er geen aanleiding om over te stappen op 
roetveegpieten? Dat sluit ook aan bij het Sinterklaasjournaal dat op school wordt gevolgd. Niet alle 
ouders zullen hier hetzelfde over denken. Dit punt komt de volgende keer terug op de agenda van de 
MR. 
 



Rooster voor MR 
In principe is er een zittingstermijn voor MR-leden (zowel leerkrachten als ouders), waarna opnieuw 
verkiezingen gehouden moeten worden. Er is te weinig animo voor de MR om steeds verkiezingen te 
organiseren, vandaar dat er leden zijn die al langer in de MR zitten. José heeft het overzicht.  
Linda heeft eerder aangegeven eigenlijk per volgend schooljaar te stoppen met de MR. Vanwege de 
bijzondere situatie rondom corona (geen handige tijd om te werven en voor een wisseling) zal Linda 
voorlopig aanblijven als lid en komt dit punt de volgende vergadering terug.  
Afgesproken dat de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar op dinsdag 22 september 19:00 uur 
is. Tijdens die vergadering wordt de verdere vergaderplanning vastgesteld.  
 
Schooltijden 
Het team van De Smelen heeft gesproken over de wensen van de medewerkers rondom 
schooltijden. Het huidige continurooster (noodzakelijk vanwege corona) bevalt goed, het zorgt voor 
minder onrust dan tijdens de TSO. De leerkrachten missen echter wel een half uur pauze waarin ze 
even uit de klas kunnen. Aanpassing van de schooltijden heeft teveel consequenties omdat ‘zomaar’ 
te doen, denk bijvoorbeeld aan ouders die dan extra moeten betalen omdat er langer BSO nodig is.  
Afgesproken dat er een ‘Werkgroep schooltijden’ wordt opgestart, waarin deelnemers zitten vanuit 
school, maar ook de MR en OV. De werkgroep gaat onderzoek doen naar alle opties met voor- en 
nadelen om tot een goed voorstel te komen.  
 


