
Notulen 21-6-2021 

M.R. obs de Kring. 

Aanwezig Via Teams: Joyce, Emmy, Rene, Nicolien, Sylvia, Marian (notulen). 

Afwezig met kennisgeving: Sabine. 

 

1. Opening: Door Joyce i.v.m. afwezigheid Sabine, zij neemt het voorzitterschap voor vandaag 
over. 

2. Vaststellen agenda: Vastgesteld. 
3. PMR/OMR: Sabine heeft d.m.v. een email te kennen gegeven dat zij wil stoppen met haar 

lidmaatschap van de MR, vanwege ruimte voor vernieuwingen. Een brief betreft haar 
aftreden en dat er een nieuw lid moet komen gaat naar de ouders. Actie opstellen brief: 
PMR, Do 24 naar ouders en personeel. Uiterlijk 12-7 reacties naar emailadres Marian. Rene 
verstuurd de brief naar personeel en ouders. 

4. Vaststellen notulen: vastgesteld. 
5. Actiepunten: Sylvia en Emmy stellen samen een kort stukje samen voor in de Kringloop en 

de Nieuwsbrief, deze gaan naar Rene, die er voor zorgt dat het ook daar terecht komt. De 
aanpassingen aan het Reglement blijken niet nodig te zijn, Rene geeft aan dat de Regioraad 
daar voor gezorgd heeft, hij stuurt de belangrijke stukken naar Marian, die deze naar de MR 
leden kan sturen. In het Reglement hoeven alleen een paar kleine dingetjes ingevuld te 
worden, zie de rode tekst in het stuk. 

6. Berichten van collega’s over de formatie (zij zijn niet blij met hoe het nu is geregeld) en 
betreft het continurooster (ontevredenheid omdat het bericht zo laat kwam en men is het 
niet eens met de MR dat het continurooster nog een jaar door gaat). Rene geeft aan dat 
Lunchkids is opgeheven. Ook de PMR vindt de pauzes belangrijk. Misschien toch met behulp 
van ouders? In team bespreken. De OMR houdt het hart vast betreft Corona als de herfst 
zijn intrede neemt. De pauzes kunnen pas gerealiseerd worden als er een cohortdoorbreking 
mogelijk is. Aan nieuwe protocollen wordt hard gewerkt. ( Blijkt aan eind van deze week dat 
er heel veel weer mag, personeel en ouders krijgen hier een mail over.) De PMR maakt een 
brief voor het personeel betreft de keuze voor de voortzetting van het continurooster. Een 
excuus voor de late toezending is ook op zijn plaats en komt in de brief.  

7. Mededelingen:  
A Personeel: Formatie: er komt een ervaren leerkracht binnenkort kijken voor de groep die nog 
bemand moet worden. Een collega is nog niet volledig hersteld, in back-up komt dan 
bovenstaande vervanger. Zoals het er nu naar uitziet is iedereen verder hersteld, behalve die 
enen collega, na de zomervakantie.  
B Gebouwzaken: Onlangs vernielingen in kasteel, daders zijn op heterdaad betrapt, de schade 
wordt verhaald. Ook wordt er breder gekeken in de wijken door politie en PUSH. Allerlei 
controles in de school zijn goed verlopen. 
C Regioraad: Pas op 6-7 de volgende vergadering, de vergadering van 8-6 is niet doorgegaan. 
D Onderwijs: - 
E: Overige: Borrel in nieuwe schooljaar. Hopelijk kan een nieuw lid daar ook bij aanwezig zijn. 
Meteen is dit het afscheid van Sabine. (uitnodigen en passend cadeau).  We besluiten dan ook 
een vergadering te houden.  
8. Rondvraag: Marian geeft aan in het nieuwe schooljaar te willen stoppen met de Regioraad. 

Dus onder de personeelsgeleding moet iemand hier voor opstaan. Men denkt hier over na. 



Sylvia stipt nogmaals de salariëring aan van leerkrachten die op de woensdag werken. Rene 
geeft nogmaals uitleg. Het continurooster is van tijdelijke aard, dus aanpassing is niet nodig, 
h.e.e.a. wordt verwerkt in Cupella. Dit is een bestuursstandpunt. 

 
 
De volgende vergadering houden we in Fortessa 
Datum: maandag 6-9-2021 
Tijd: 19.00 uur 
Met koffie met wat lekkers en een borrel. 
Marian reserveert. 


