
Notulen 

MR Vergadering 

25 januari 2022 (19:30, via Teams) 
 
Aanwezig: Marcel, Sanne, Marlène, Sabine, Robin, Vonneke, Cindy 
Afwezig: Anne 

 Eerste deel vergadering (met directie) – 19:30-20:05 

 
19:45 1. Opening/ mededelingen  

Anne heeft zich voor vanavond afgemeld bij Sanne 

19:50 2. Vanuit de directie - Algemeen   

 a. Informeren status Covid-19 maatregelen/ aanpak (informerend) 
GGD Rijnmond had in de regio de regels veranderd over het naar huis sturen van de 
klassen. Dit heeft tot veel onrust gezorgd. Er zijn op dit moment zes collega’s positief 
en vrij veel kinderen thuis. Deze week zijn voor het eerst klassen naar huis gestuurd 
omdat er geen leerkracht meer beschikbaar was. Directie gaat kijken naar de nieuwe 
maatregelen naar aanleiding van de persconferentie van vanavond. Leerlingen van 
basisscholen hoeven vanaf woensdag 26 januari niet meer standaard in quarantaine 
als ze in contact zijn geweest met iemand met het Coronavirus. Dit zorgt ervoor dat 
meer leerlingen fysiek les kunnen krijgen. Vanuit de MR wordt aangegeven dat er oog 
moet zijn voor de veiligheid van leerkrachten m.b.t. de nieuwe regels. 

 b. Update groene schoolplein en mail vanuit Joyce 
Ook voor de Stampioendreef is een subsidie aangevraagd voor het vergroenen van 
het speelplein. Daarnaast mogen de speeltoestellen vervangen worden, omdat de 
levensduur is verlopen. Dit kan in 2023. Het betreft het hele schoolplein (grote plein 
en kleine plein). Aan de MR ook de vraag of we mee kunnen denken in de 
vernieuwing van het schoolplein.  

 c. Vervanging leerkrachten 

Er staan drie vacatures uit voor leerkrachten op de Groenehoek. Twee leerkrachten en 
een onderwijsassistent. Op dit moment is er een tijdelijke optie voor de kleuterklas, 
maar dit is niet ideaal. De andere vacature staat uit voor groep 6. Er zijn deze week 
gesprekken met twee kandidaten. Er zijn verschillende scenario’s doorlopen. Directie 
hoopt twee externe kandidaten te kunnen aannemen. Anders is er nog een interne 
oplossing met een leerkracht die twee dagen over heeft en nu de Plusklas draait. Pool 
West en de uitzendbureaus hebben op dit moment niemand beschikbaar. 
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 Tweede deel vergadering (zonder directie) – 20:05-21:00 

 
20:30 3. Notulen vergadering 14 december 2021  

Vastgesteld. Kunnen op de website worden geplaatst. 

 4. Notulen GMR (informerend) 
Geen nieuwe notulen binnen gekomen. 
 

5. Update actiepunten vorig overleg 
- Marlène schrijft een stukje voor de nieuwsflits. Daarnaast zetten we een verkort stukje 
op Facebook. Oudergeleding zorgt voor een foto in de nieuwflits om de zichtbaarheid te 
vergroten. 
- SharePoint voor MR wordt doorgeschoven naar volgende vergadering (actie Ivonne) 
 
6. Vakantierooster 2022/2023 
Hebben we wensen voor het vakantierooster van volgend jaar? Zijn er specifieke wensen 
waar de directie rekening mee moet houden bij het inplannen van de vakantie? 
Vrijdag na de Hemelvaart is een grote wens van ouders. Indien mogelijk twee weken 
meivakantie. De week voor de verplichte meivakantie heeft de voorkeur. Juniweek 
heeft de voorkeur boven vrijdagen voor de vakanties. Studiedagen verdelen over de 
week. 
 
7. Vernieuwen schoolplein 
Brainstorm over de wensen gehad. Zo min mogelijk delen van toestellen met de 
buurscholen. Belangrijk om rekening te houden met hangjongeren na schooltijd. Het is 
een openbaar schoolplein. Geen hokjes/verstopplekken. Plein dat uitdaagt voor 
motorische ontwikkeling. Kleine plein gericht op onderbouw. Grote plein gericht op 
bovenbouw. Wensen voor toestellen: draaipaddenstoelen, vaste voetbaldoeltjes. Sport-
/Fitnessmogelijkheden. Beplanting onder het raam. Ruimte voor rennen en chillen. 

20:45 8. Agendapunten voor volgende vergadering  
- SharePoint omgeving voor MR 
- Vakantierooster 

 

 9. Rondvraag 
- IEP toetsen worden nu afgenomen. Is er voldoende inhaaltijd voor de rapporten voor 
leerlingen die thuis zitten met Corona? Ja deze tijd is er in principe. Half februari moet 
alles ingeleverd worden voor de rapporten. 

Aanvullende informatie: 
Volgende vergadering 8 maart. Als het mogelijk is op locatie. 
 


