
MR-vergadering Bs de Smelen (via Teams) 04-02-2021 

Aanwezig: Christ Mandigers, Toni Kajbic, Tanja Veraa, Dewi Kunstt, Patricia Vervetjes, Leon 

Willemstein, Karin van Dommelen. 

 

Opening 

 

1. Verslag MR 9-12-2020:goedgekeurd. De notulen staan op de website. 

 

2. Informatie vanuit de directie:  

Bespreken voorstel heropening basisscholen per 8-2-2021 na sluiting door Covid19. 

 

Het voorstel is gebaseerd op de maatregelen en adviezen vanuit de overheid, het RIVM, de 

GGD ( terug te vinden op de website van het ministerie en de PO- raad) en aanvullende 

maatregelen vanuit Skozok. Na instemming van de MR wordt de informatie gedeeld met de 

ouders via de mail. 

          

Belangrijke punten die specifiek voor de Smelen gelden kort samengevat: 

 De Smelen kiest voor een continue-rooster om brengmomenten te beperken en 

kruisbewegingen te reduceren.  

 Inloop vanaf 8.15 uur: groepen 1-2, 3, 3-4, 4 en 8 komen en gaan via de grote poort 

de groepen 5,6,6-7 en 7 via de kleine poort.  

 Eindtijd 14.35 uur op de lange dagen en 12.30 uur op woensdag en vrijdag. De 

kleuters worden 5 minuten voor deze eindtijden opgehaald.  

 Op de lange dagen zijn er  2 pauzemomenten. 

 De maatregelen betreffende halen en brengen: 1 ouder brengt en haalt, er wordt  

afstand gehouden en er wordt een mondmasker gedragen. 

 Kinderen werken en eten in de eigen klas met de leerkracht/ stagiaire.    

 Er wordt gelet op handhygiëne en het desinfecteren van materialen. 

 De  gym vervalt ( hygiëne en ventilatie gymzaal) en de kinderen spelen gescheiden 

in 2 groepen buiten. 

 Quarantainemaatregelen: zie website overheid/RIVM/GGD 

 Er zijn nog veel vragen over het testbeleid. Ook is niet bekend hoe te controleren of 

er negatief getest is. Voor meer duidelijkheid is het wachten op het protocol   

basisonderwijs. 

 

Aanvullende maatregelen/adviezen vanuit Skozok: 

 Kinderen liefst thuis houden bij lichte klachten. 

 Verkouden kinderen blijven thuis m.u.v. chronische aandoeningen. 

 Bij gesignaleerde klachten worden ouders gebeld en wordt het kind en eventuele 

            broertjes en zusjes opgehaald. 

 Kinderen die in een oranje of rood gebied zijn geweest gaan in quarantaine. 

 Naast fysiek onderwijs ook online onderwijs bieden is onmogelijk. 

 Bij quarantaine van een hele klas wordt de 2e dag online onderwijs opgestart. 

 Als er bij afwezigheid van de leerkracht geen vervanging is: klas blijft thuis. 

 Kinderen worden niet over groepen verdeeld i.v.m. kruisbesmetting. 

 Mondkapjes voor kinderen in groep 7 en 8 is een advies, geen verplichting. 



 Leerkrachten en ander personeel dragen een mondmasker in de gangen, hallen 

lerarenkamer. 

 

De ouder- en personele geleding van de MR stemmen in met het voorstel. 

Opm Dewi: door open ramen (ventilatie) koud in de klas als weersvoorspellingen uitkomen. 

In brief naar ouders vermelden te letten op warme kleding ( laagjes) 

 

3. Thuisonderwijs: 

De oudergeleding heeft weinig reacties van ouders gekregen omdat er weinig contacten zijn 

momenteel. De reacties zijn dus persoonlijke ervaring. De ouders zijn tevreden met de 

inhoud en de hoeveelheid werk. Een duidelijke verbetering t.o.v. de 1e lockdown. Duidelijk is 

dat de kinderen het contact met klasgenootjes en de leerkracht erg missen, de kinderen 

keken erg uit naar de dagelijkse meetmomenten. 

Leerkrachten vinden het veel werk om digitaal onderwijs te verzorgen in combinatie               

met de noodopvang.  

 

4. Noodopvang: 

In de 2e lockdown meer kinderen aangemeld voor noodopvang. Ook meer instroom               

door situaties die zich thuis voordoen en de noodzaak voor meer ondersteuning (in overleg 

met directie en KO-er) 

De opvang van de kinderen van groep 3 en 4 wordt door 2 personen begeleid                       

omdat kinderen op deze leeftijd meer behoefte aan ondersteuning                                           

hebben. Controle op het maken van het vereiste werk is ook nodig. 

 

5.   Leerachterstanden door Corona; 

Na enkele weken fysiek onderwijs worden de M-toetsen afgenomen en wordt er gekeken 

waar we staan. Op bestuursniveau wordt er bekeken wat er aangepakt gaat worden. Ook 

landelijk wordt er aandacht geschonken aan dit probleem en hopelijk komt er indien nodig  

actie vanuit de regering. 

 

6. Overzicht leerlingenaantallen: Er zijn 15 leerlingen minder volgend schooljaar. Dit is 

de stand van zaken op dit moment. Dit kan mogelijk consequenties hebben voor de 

formatie. Er kunnen nog kinderen instromen in de  kleutergroepen. Plaatsen  van 

leerlingen in de andere groepen wordt is  mogelijk  indien  de groepsgrootte dat toe 

laat. Binnenkort zijn de formatiegesprekken. 

 

7. vakantieoverzicht: verstuurd ter info 

 

8. Advisering groep 8: verstuurd naar MR ter info 

 

9.GMR: Dewi doet verslag van de belangrijkste agendapunten. 

              - Besproken is het meerjarenbeleid tot 2024 

              - het allocatiebeleid 2021-2022 is goedgekeurd 

              - Volgend schooljaar: geen formatie in fte's maar in gelden 

 

10. MR- jaarverslag 2019-2020: 

       Het verslag is niet door alle MR-leden gelezen. Toni stuurt het nogmaals per mail.  

       Opmerkingen graag voor 10 februari mailen naar Toni. 



        

      

 

WB taakverdeling: Patricia vervangt José, Toni heeft de taak van voorzitter van José              

overgenomen ,Karin neemt de taak van secretaris over van Linda. Er wordt geen                   

vervangend voorzitter aangewezen. 

 

11. Tanja verzorgt de attentie voor Linda als blijk van waardering voor haar inzet de 

afgelopen jaren. 

 

12.Stand van zaken schooltijdencommissie: 

De conclusies van de enquête zijn besproken tijdens de teamvergadering: de schooltijden 

blijven zoals het is, 70% van de ouders geeft aan tevreden te zijn. Dewi maakt een opzet 

voor de ouderbrief en stuurt deze naar de MR-leden. Opmerkingen graag mailen naar Dewi. 

De definitieve brief wordt door Leon naar Stans gemaild. 

     

 

13. Afzetgedrag ouders en  werven van brigadiers: Christ heeft nog geen contact gehad met 

de wijkagent ( personele wisseling). Deze 2 punten hebben op dit moment geen prioriteit en 

worden doorgeschoven naar een volgende bijeenkomst. 

 

Rondvraag: geen vragen. 

 

Mededeling Christ: Hofnar biedt gratis gebruik van zaal en verzorgen geluid aan voor de 

musical van de  kinderen van groep 8. 

 

Volgende vergadering: 6 april 2021. 


