
Notulen 17 mei 2021 

 

Aanwezig: Sirvan, Sanne, Mariëlle, Janna, Rogier 

Notulist: Rogier 

Opening: 

Doorlopen agenda en eventuele aanvullingen hierop. 

Notulen vorige vergadering: 

Deze zijn nu goedgekeurd.  

Mededelingen:  

Geen 

Ingekomen post: 

Nieuwsbrief MR mei 2021 

Algemene reguliere bespreekpunten: 

Jaarkalender 

Het concept voor de jaarkalender wordt door Sirvan gepresenteerd en ze vraagt om 

instemming van de leden van de MR voor de planning van de marge en vakantiedagen. 

Sirvan geeft aan dat 23 maart nog een vraagteken is en wacht nog op info van De Haagse 

Scholen over de regelgeving mbt de indeling. Bij de indeling van de marge-uren moet 

rekening gehouden worden met de regelgeving dat er niet meer dan één onderbreking op 

dezelfde dag mag zijn gedurende zeven weken. Er zijn nu 23 marge-uren over, dat zijn 

ongeveer vier dagen die ingezet kunnen worden voor calamiteiten zoals ijsvrij. Opmerking 

wordt geplaatst dat onderbouw meer vrij heeft. Sirvan legt uit dat dit conform de 

regelgeving is en ook conform andere scholen. Er wordt gevraagd of het mogelijk is om de 

studiedag op 7 maart in te plannen in plaats van 25 februari omdat die als onhandig wordt 

ervaren ivm de aansluitende vakantie. Ook de week van Pinksteren is onhandig met 7 en 8 

juni. Er wordt voorgesteld om de presentatie PLG op 3 juni te houden en op 7 juni het 

teamuitje te plannen. Dit voorstel wordt overgenomen, er zal wel nader bekeken moeten 

worden of deze nieuwe indeling voldoet aan de regelgeving om een juiste balans te vinden 

in vrije maandagen en vrijdagen. Er wordt een opmerking geplaatst dat het kamp van groep 

8 pas eind mei ingepland staat wat laat is. Sirvan geeft aan dat ze hier geen invloed op heeft 

en de datum bepaald wordt op basis van loting.  

Protocol weercode rood en oranje 

Er wordt een stappenplan gepresenteerd hoe om te gaan met weerscode rood en oranje. 

Hierover wordt advies gevraagd. Een voorstel wordt overgenomen om na de eerste vrije dag 

over te stappen op onderwijs op afstand indien code rood voor een langere periode actief is. 

Verder wordt aangeven dat er duiding nodig is op de term ‘geen OV’ omdat dit nu heel 

breed omschreven is. Sirvan licht toe dat de bereikbaarheid van school voor de leerkrachten 

centraal staat en dit per individu kan verschillen. 

Corona 

Sirvan licht het protocol Handelingsplan corona besmetting en sneltesten toe dat ter 

informatie is doorgestuurd. De leerkrachten zijn inmiddels voorzien van middelen (oa 

laptops) zodat ze snel kunnen inspelen op thuisonderwijs. Er wordt een opmerking geplaatst 



dat in de tekst niet duidelijk is wanneer de gehele klas gaat in quarantaine gaat: dit wordt 

nog aangepast. Verder geeft Sirvan aan dat school verwacht dat met de versoepelingen de 

pauzes weer samen te laten vallen zoals in de normale situatie. Hetzelfde geldt voor de 

onderwijsassistenten en muziekleerkrachten; dit zal een eerst volgende stap hierna worden. 

Nationaal Programma Onderwijs 

Sirvan licht de Scan Nationaal Programma Onderwijs toe dat ter informatie is doorgestuurd. 

Ze geeft aan dat er al diverse aandachtspunten zijn binnengekomen. Verdere inventarisatie 

vindt nu plaats. Op de studiedag wordt plan gemaakt dat gekoppeld wordt aan het jaarplan. 

De aanpassing op het jaarplan wordt op 21 juni in grote lijnen voorgelegd aan de MR. Kort 

hierna zal, via een aparte online sessie, het plan aan de MR voorgelegd worden voor 

afstemming. 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

In de vorige notulen (18 januari 2021) is gevraagd Medewerkerstevredenheidsonderzoek op 

de agenda te zetten. Sirvan bespreek de belangrijkste punten en geeft aan dat ze de 

resultaten met haar team besproken heeft. Hieruit kwam naar voren dat dit onderzoek een 

momentopname was en vooral gezien moet worden in de tijd waarin het onderzoek 

gehouden is. Veel van de ontevredenheid is inmiddels weggenomen. Er wordt stil gestaan bij 

het punt van de schoonmaak en onderhoud. Dit punt komt al jaren terug op de agenda en 

hierover vindt maar geen verbetering plaats; ondanks dat het meerdere keren is aangegeven 

bij de schoonmaakorganisatie. Er wordt aangedrongen op een structurele oplossing. Sirvan 

geeft aan dat er volgende week een tussentijdse evaluatie ingepland met de 

schoonmaakorganisatie staat en neemt dit mee in haar bespreking. 

 

Rondvraag 

Opmerking: Rogier stelt tekst op ter voorstellen van nieuwe team. 

 

Sluiting 22.30 uur 

 


