
   Notulen MR-vergadering 09-02-2021 
                                                                                                                                        
Tijd: 19.30uur-21.00uur 
Plaats: via teams 
 
Aanwezig 
Directie: Annemarie Lange   
Teamgeleding: Christel van Lierop, Chaneequa Elmzoon,  Irma Koole (voorzitter)  en Cora van Velsen 
(secretaris) 
Oudergeleding: Carli du Pont, Shirley Karsdorp, Dinah Molina en Claudia Cicchello 
 
Afwezig 
Teamgeleding: Marije Vermeren (met berichtgeving)  
Oudergeleding: Marko Woldberg (met berichtgeving) 
 
Opening en welkom 
 
Actiepunten notulen vergadering 
Actie Annemarie: In de ouderinfo mei 2021 komt meer uitgebreide informatie over de besteding van 
de gelden van de ouderbijdrage. 
Stand van zaken: nog van toepassing. 

 Actie Annemarie in overleg met Claudia en Irma: In de ouderinfo mei 2021 komt meer 
uitgebreide informatie over de besteding van de gelden van de ouderbijdrage. 

 
Actie Christel: Aan Lydia Craats (schoolmaatschappelijk werker) vragen naar vergelijkbare 
mogelijkheden (Amsterdamse stadspas met groene stip) voor bewoners in Almere. 
Stand van zaken: i.v.m. schoolsluiting moet de vraag nog gesteld worden. 

 Actie Christel: Aan Lydia Craats (schoolmaatschappelijk werker) vragen naar vergelijkbare 
mogelijkheden (Amsterdamse stadspas met groene stip) voor bewoners in Almere. 
 

Actie Annemarie: Ouders/verzorgers worden op de hoogte gebracht van de uitkomst van het 
onderzoek en de daaruit voorgekomen acties met betrekking tot de ventilatie in het schoolgebouw via 
de Ouderinfo. 
Stand van zaken: i.v.m. schoolsluiting is de ouderinfo uitgesteld. 

 Actie Annemarie: Ouders/verzorgers worden op de hoogte gebracht van de uitkomst van het 
onderzoek en de daaruit voorgekomen acties met betrekking tot de ventilatie in het 
schoolgebouw via de Ouderinfo. 

 
Actie Annemarie: Het team wordt op de hoogte gebracht van de uitkomst van het onderzoek en de 
daaruit voorgekomen acties met betrekking tot de ventilatie in het schoolgebouw via de Teamupdate. 
Stand van zaken: gedaan. 
 
Actie Christel: Bij de GMR wordt nagevraagd voor scholing MR binnen Maximum. Dit is het scholings- 
en ontwikkelingsprogramma voor onderwijzend personeel binnen ASG. 
Stand van zaken: gedaan, maar nog geen reactie ontvangen. 



 Actie Christel: De mogelijkheden voor scholing MR binnen Maximum wordt teruggekoppeld 
aan Christel. Indien nodig opnieuw achteraan gaan. 
 

Actie Irma: Irma zoekt uit welk scholingsaanbod het meest passend is in het MR-budget. 
Stand van zaken: MR start kost €160,- p.p. en €837,- voor max. 10 persomen op locatie. Deze cursus 
duurt bestaat uit 5 uur lestijd en 5 uur zelfstudie. 

 Actie Irma: Navragen bij de directie of de gelden van de MR van twee schooljaren geclusterd 
uitgegeven kunnen worden. 
 

Actie Irma: Onze reacties n.a.v. de vragen vanuit de CMR worden uiterlijk 18 december gedeeld met 
de GMR.  
Stand van zaken: gedaan. 
 
Actie Marije, Christel en Irma: Uiterlijk 18 december 2020 een (portret) foto sturen naar Cora. 
Stand van zaken: Christel en Irma gedaan. 
 
Actie Cora: De info over de samenstelling van de MR  en de vergaderdata wordt uiterlijk eind 
december gestuurd naar Melanie  (Unitcoördinator unit 5) die de ouderinfo bundelt. 
Stand van zaken: gedaan. 
 
Actie Laura: Het verzoek om de oudergeleding van de MR toe te voegen aan de mailinglijst van de MR 
neerleggen bij Benny Velthuis (ICT-er ASG). 
Stand van zaken: gedaan, maar actie blijft uit. 

 Actie Cora: Het verzoek om de oudergeleding van de MR toe te voegen aan de mailinglijst 
van de MR wederom neerleggen bij Benny Velthuis (ICT-er ASG). 

 
Actie Irma en Cora: Het vaststellen van het jaarplan MR komt op de agenda van de vergadering op 
09-02-2021. 
Stand van zaken: gedaan. 
 
Actie Cora: Het jaarplan MR wordt met de eerstvolgende agenda  meegestuurd. 
Stand van zaken: gedaan. 
 
Actie MR-leden: Bij interesse in de invulling van de vacature GMR van zowel ouder- als teamlid 
kenbaar maken bij Irma. 
Stand van zaken: gedaan. Er is geen interesse in de invulling van deze vacatures. 
 
Actie Annemarie: Nagaan of een mondkapjeslicht voor ouders/verzorgers en overige externen in 
school verplicht kan/moet worden. 
Stand van zaken: mondkapjesplicht geldt  inmiddels voor alle externen in de school. 
 
Actie Christel: Navragen bij Karin Nooter (regieleider domein activiteiten) voor welke activiteiten 
ouderparticipatie gewenst is.  
Stand van zaken: gedaan, maar nog geen reactie ontvangen. 

 Actie Christel: Nogmaals navragen bij Karin Nooter (regieleider domein activiteiten) voor 
welke activiteiten ouderparticipatie gewenst is. 

 
Actie Annemarie: Z.s.m. komt er een terugkoppeling over het wel/niet aanwezigheid van een 
Arbojaarplan. 
Stand van zaken: er is geen Arbojaarplan aanwezig. 



 Actie Irma: Aan de GMR is gevraag of een Arbojaarplan wel/niet aanwezig hoort te zijn, maar 
nog geen reactie ontvangen. Update: Arbojaarplan bestaat niet meer. Dit heet tegenwoordig 
plan van aanpak en is een uitwerking van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). 

Stand van zaken: gedaan. 
 
Actie Irma en Cora: Discussie Arbojaarplan komt terug op de agenda van de vergadering op 09-02-
2021. 
Stand van zaken: n.v.t. 

 Actie Irma en Cora: plan van aanpak/RI&E komt terug op de agenda van de vergadering van 
15-04-2021. 

 
Mededelingen directie 
Bevinden n.a.v. ventilatieonderzoek Van Dorp: 
-In september jl. is er gevraagd onderzoek te doen naar de ventilatie. Dit onderzoek heeft lang op 
zich laten wachten i.v.m. schaarste installateurs. 
-Als de CO2 waardes goed zijn, is er geen Corona gevaar en hoef je je geen zorgen te maken. De CO2 
waardes fluctueren gedurende de dag. De waardes per school worden door de school ontvangen, 
maar zeggen op dit moment nog niet zoveel aangezien de context (welke ruimte etc.) ontbreekt. 
-Er loopt een pilot voor het plaatsen van CO2 meters. De kosten hiervan bedragen €170,- per klas. 
Deze pilot loopt nog. 
-De bedoeling is dat alle lokalen voorzien worden van een eigen CO2 meter. Dit is een slimme meter. 
-Er wordt  een subsidieregeling aangevraagd voor het verbeteren van de ventilatiesystemen en de 
aanschaf van de CO2 meters. 
-Alle scholen zijn corona technisch op orde. Er vindt geen recirculatie plaats. 
Prioriteit nu: verbeteren van de ventilatiesystemen, aangezien niet alle scholen voldoen aan het 
bouwbesluit. 
-Er komt vanuit het bestuur een brief m.b.t. de ventilatie. Deze is om te delen met ouders. De 
rapportage van de ventilatie wordt NIET gedeeld met ouders. 
-Op De Watertuin ligt er in de bovenbouw een ventilatiegroep uit. De 3 luchtsystemen vallen steeds 
in storing. Hierdoor valt deze uit. Hier wordt aan gewerkt. 
-Per school komt er een actieplan vanuit de installateur. Dit alles loopt via de gemeente. Er ligt een 
meerjaren actieplan voor de scholen die niet voldoen aan het bouwbesluit. Als dit klaar is, wordt 
deze gedeeld. 
-Bij het eindrapport staat als advies; zet ventilatie op de hoogste stand. Hoe valt dit voor de scholen 
te controleren? -> Dit hoort bij de algemene informatie. Dit is niet per definitie van toepassing op 
elke school. In principe heeft elke school een standaard instelling en staat al op de juiste stand. 
-De vraag is gesteld of alle ramen de hele dag open moeten blijven. Ventileren, ventileren, ventileren 
betekent niet dat je continu je raam open moet hebben. Concreet: De ramen mogen dicht, als je 
tussendoor maar voldoende ventileert. Dit krijgen we van Rachid niet zwart op wit. In de regels staat, 
voldoende ventileren en niet dat je raam de hele tijd open moet staan. 
-Zoals eerder aangegeven heeft Van Dorp recentelijk allerlei reparaties verricht aan het 
ventilatiesysteem. Na afronding van deze werkzaamheden, heeft er een nieuwe meting plaatsvinden. 
Alles voldoet inmiddels aan de door de overheid gestelde richtlijnen. In maart vindt er opnieuw een 
onderhoudscheck plaats. 

 Actie Annemarie: Bij het servicebureau navragen over metingen van het CO2 gehalte in de 
gym-/speelzaal en zo nodig hierop actie. 

 
Vergaderpunten MR-leden en directie 
- Inventarisatie Arbozaken en ziekteverzuimbeleid  
Het ziekteverzuim ligt rond de 6%. Onder het personeel zijn een aantal langdurig zieken met name 
door lichamelijk ongemak. Alle groepen zijn bemand. Eén groep start na de schoolsluiting met 2 



dagen thuisonderwijs per week, omdat de betrokken leerkracht tot de risicogroep behoort 
betreffende Corona. 
Bij kortdurende uitval zijn er beperkte mogelijkheden voor vervanging.  
-Functioneren MR 
Fysiek contact zorgt hoogstwaarschijnlijk voor meer overlegmomenten. Daarentegen geeft 
vergaderen via Microsoft Teams ook gemak. Na de lockdown wordt bekeken op welke wijze 
vergaderd kan worden. Afhankelijk van de agenda en ieders mogelijkheden kan de wijze van 
vergaderen wisselend zijn. 
Er is een proactieve houding is. De jaarlijks terugkerende punten staan op de agenda van de MR. 
Goed om volgend schooljaar speerpunten gerelateerd aan de situatie op school hieraan toe te 
voegen. 
Door de grotendeels nieuwe samenstelling van de MR kunnen we werken aan een gezamenlijke 
professionalisering door scholing. 
Er is een intensieve fijne samenwerking tussen MR en directie. 
-Notulen overlegvergadering CvB – CMR 
De notulen van 14 november jl. zijn vastgesteld. Deze notulen worden gedeeld met de MR. De 
inhoud hiervan is verder niet openbaar. 
 
Overleg MR-leden 
-Vaststellen jaarplan MR 
Het jaarplan van de MR wordt vastgesteld. 
-Vaststellen schoolplan (4 jaarlijks) / Evt. vaststellen wijzigingen onderdelen schoolplan 
Het schoolplan is herzien en wordt op dit moment nagelopen. 

 Actie Annemarie: Zodra het schoolplan is nagelopen, dit plan delen met de MR. 
-Concept (bestuurs)formatieplan 
Er is nog geen concept (bestuurs)formatieplan. In februari is er overleg tussen de SBO scholen en 
Passend Onderwijs. Ook worden de wensen van de teamleden geïnventariseerd. Eind maart zal een 
werkgroep samengesteld worden om de formatie uit te werken. 
-Evaluatie Passend Onderwijs 

 Actie Irma en Cora: De rol van passend onderwijs en het samenwerkingsverband op de 
agenda zetten van de vergadering van  de vergadering van 15-04-2021. Annemarie  zal deze 
rol dan toelichten. 

 
Ingebrachte punten  
-Sportdag/koningspelen 
MR staat positief tegenover de organisatie van deze dagen ook al zij het in aangepaste vorm. Goed 
dat deze dag samenvalt met de landelijke koningspelen en om te kijken wat er vanuit de landelijke 
organisatie wordt aangeboden. 
-Mondkapjesplicht leerlingen 
De school heeft het advies van het RIVM voor het dragen van mondkapjes in ruimtes buiten het 
klaslokaal overgenomen. Dit betekent dat alle leerlingen van unit 7  gevraagd worden om in de 
binnenruimtes buiten het klaslokaal en de gymzaal een mondkapje te dragen. 
 
Vergaderdata 
Donderdag 15 april 19.30uur (notulen 23-04-2021 op website) 
Dinsdag 15 juni 19.30uur (notulen 28-07-2021 op website) 
 
 
 
 


