
Notulen vergadering MR Maandag 29 november 2021 om 20.00 uur (online)

Aanwezig: Saskia, Talitha, Ellen, Jan, Sonja, Marjolein, Adinda en Sylvia (notulist), later schuift Patricia
ook nog online aan.

Opening en kennismaking met Saskia
We zijn erg blij dat Saskia bij ons in de MR aangeschoven is, zij neemt deel in plaats van Liesbeth.

Terugkoppeling gesprek TZH – DB door Sonja
Dit is op woensdag 24 november geweest online. Het samenwerken is nu beter dan voorheen. Er is 
aangegeven door de MR dat het TZHB soms nog te dicht bij het DB staat, het verschil tussen de dikke 
en de dunne muur is niet echt heel erg duidelijk. Er is besloten om een keer met een klein groepje 
van de MR en TZHB af te spreken om te overleggen hoe om te gaan met de taken en de 
verantwoordelijkheden. Er zal 2 keer per jaar een overleg zijn met elkaar zodat we meer over elkaars 
werkzaamheden te weten komen. 
We zouden het fijn vinden als de stukken die worden verstuurd door DB meteen naar alle MR-leden 
worden gestuurd en niet alleen naar de voorzitter zodat we alle stukken op tijd ontvangen.

Schoolsluiting (indien noodzakelijk) en organisatie Sinterklaas (Patricia sluit aan)
Schoolsluiting: We houden er rekening mee dat we rond om de kerst nog een schoolsluiting zullen 
hebben. De Flierefluiter heeft meer contact uren met de kinderen ingeplant, ook is er een aanbod 
voor de steungezinnen, ook zullen er Da Vinci lessen worden gegeven. Het protocol is ons 
toegestuurd. De MR gaat hiermee akkoord.
De Tandem heeft ook een protocol gemaakt, dit is ons toegestuurd. Nog niet alle punten zijn door 
alle collega’s goed doorgenomen, het advies is om dit protocol nog goed met het team door te 
nemen binnen nu en 2 weken. Zodra dit besproken is binnen het team laten zij dit aan de MR weten 
zodat wij hier akkoord voor kunnen geven.
Sinterklaasfeest: We willen het Sinterklaasfeest graag vieren voor onze kinderen op beide scholen. 
De vraag vanuit de Flierefluiter is of het goed is om alleen voor het Sinterklaasfeest toch een aantal 
externen toe te laten binnen de school, een Sinterklaas, 2 pieten, 2 ouders voor de schatkamer, 2 
ouders voor de poppenkast voorstelling. De ouders die komen helpen moeten eerst wel een zelftest 
hebben gedaan. De MR gaat hiermee akkoord.
Bij de Tandem zit Sinterklaas op het podium, er is geen intocht, de groepen komen per groep langs. 
Er zijn geen externe ouders op die dag aanwezig. De MR gaat ook hiermee akkoord.
Verscherpte maatregelen: De verscherpte maatregelen zijn vandaag van start gegaan, je hebt als 
school een aantal dagen de tijd om dit uit te werken.
-snottebellenbeleid
-mondkapjes voor leerlingen vanaf groep 6
-in cohorten werken
-looproutes binnen de school
Omdat de Flierefluiter een kleine school is met weinig groepen is besloten om in cohorten te gaan 
werken, daardoor hoeven wij niet aan onze leerlingen te vragen om een mondkapje te dragen. Wel 
betekend dit dat de leerkrachten dan zelf bij de pauzes moeten zijn waardoor de lestijden zullen 
worden verkort. Deze maatregelen zullen dan ingaan vanaf dinsdag 7 december tot aan de 
kerstvakantie en tot wanneer de maatregelen veranderen. De MR gaat hiermee akkoord.
Op de Tandem is geen verzoek om af te wijken van het advies. De groepen dragen op de gangen een 
mondkapje en gaan in aparte groepen naar binnen. De MR gaat hiermee akkoord.

Stand van zaken op de scholen 



Flierefluiter: Er is 1 leerkracht die corona heeft gehad, er zijn ook enkele gezinnen die in quarantaine 
moeten. Er wordt dan hybride onderwijs geboden. Een leerkracht werkt momenteel vanwege 
gezondheidsklachten momenteel 2 dagen. Patricia en Marouscha hebben het Perspectief Op School 
(POS), een zorgplan gemaakt en ingeleverd bij het samenwerkingsverband. Er is een kwaliteitsmeting
uitgezet bij ouders, leerkrachten en leerlingen. Er is bij ouders een grote tevredenheid, punten die 
ter verbetering naar voren kwamen was meer inhoudsmomenten organiseren en ook momenten 
met het kind in de klas.
Tandem: Ook op de Tandem zijn er enkele gezinnen in quarantaine.

Bestuursregelement/Management Statuut
Omdat er vanmiddag pas om 15.00 uur een aantal wijzigingen werden doorgestuurd is onze vraag 
om dit punt door te schuiven naar de volgende vergadering van 20 december. Het zou fijn zijn als Ids 
hierbij aanwezig kan zijn.

Medezeggenschapsstatuut en regelement 
Adinda heeft dit voor ons uitgezocht. Alles wat er in hoort te staan, staat er ook daadwerkelijk in. Het
huishoudelijke regelement zouden wij als MR nog toe moeten voegen. Adinda wilt een voorstel doen
bij de volgende vergadering, als we allemaal de laatste 2 bladzijden doornemen dan kunnen we dit 
dan doen. 
In artikel 5 van het medezeggenschapsregelement zouden wij graag een wijziging willen van een 
zittingsduur van 2 naar 3 jaar. Met die wijziging stellen wij het medezeggenschapsstatuur en 
regelement vast voor 2 jaar met de datum van vandaag.

Prikken data en leden MR gesprek –TZH & MR over samenwerking
We willen eerst nog het bestuursregelement goed doornemen voordat we hierover in gesprek gaan, 
dit behandelen wij in de vergadering van 20 december. Dan zou deze afspraak pas in het volgende 
kalender jaar plaatsvinden. Een voorstel voor deze datum zal dan worden gedaan.

Afspraak met de ouderraad
We zouden graag een afspraak willen maken met de leden van de ouderraad van de Flierefluiter, ons 
voorstel is dat ze bij de volgende MR vergadering aansluiten, Sonja vraagt dit na bij de ouderraad op 
de Flierefluiter. De Tandem heeft geen ouderraad, blijft dit ook zo? Ellen zal dit navragen.

Rondvraag en Sluiting:

Wanneer komt het jaarverslag van de MR? Jan is hier mee bezig.
Voorzitterschap Jan? Jan zijn voorstel is om ook een vice-voorzitter en een secretaris te hebben 
binnen de MR te hebben, dan zou Jan zijn voorzitterschap voort kunnen zetten, anders is het te druk 
in combinatie met zijn werk. We komen hier tijdens de volgende vergadering op terug.
Website Tandem en Flierefluiter: Zouden Saskia en Talitha een stukje willen maken over zichzelf voor
op de website? Marjolein wilt er wel voor zorgen dat de notulen aangepast op de website kunnen 
komen.
Nieuwbouw / verbouw scholen: Ids heeft als het goed is vandaag een bijeenkomst gehad, we hopen 
dat hij bij de volgende vergadering hier meer over kan zeggen 
Volgende MR vergadering is op maandag 20 december om 19.45 uur online.


