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Inhoudsopgave 

Agendapunten:  

1. Hoe gaat het? 

Rust in school, door  

2. Ziekte, verzuim, welke concessies zijn gedaan? 

3. Het perspectief naar terugkeer VLT en normale roosters. 

4. Brief(via Esther) over Nationaal Programma Onderwijs van RVKO(29/4) waarin aangekondigd 

plannen voor repareren van eventueel opgelopen achterstanden.  

5. Referentieniveaus. 

6. Werkgroepen, stand van zaken. 

7. Notulen op de website. 

8. ouderbijdragen en iets breder: extra middelen. 

9. Vakantierooster en studiedagen 

10. Groepsbezetting 

11. Welke rol kan de oudergeleding van de MR spelen in de communicatie met ouders? 

12. Nieuwe MR-leden gezocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Hoe gaat het?  
Rust in school: 
Door het binnen komen van de leerlingen, zelfstandig. 
Per groep buiten spelen. 
In de groepen heerst tijdens het werken ook rust. 
Er is een goede samenwerking van de leerkrachten. Juist in deze tijden kunnen we op elkaar 
terugvallen. Ook een goede sfeer binnen het team.  
 

2. Ziekte, verzuim, welke concessies zijn gedaan? 

Het is voor lange tijd haalbaar geweest om vervanging te zoeken, Nu is de pool van leerkrachten, 

maar ook onderwijsassistenten zo goed als leeg. Oud-collega’s werden gebeld en gevraagd om in te 

vallen. En toch is het directie steeds weer gelukt om vervanging te vinden. Dit leidde soms wel dat 

kinderen meerdere dagen thuis zaten. In de onderbouw en groep 6,consulent ouderbetrokkenheid 

en de IB-ers staan collega’s in de groepen. Hun andere taken doen zij niet of ernaast. Dit is mogelijk 

door goede afspraken met elkaar te maken en dat de directie enkele taken over heeft genomen. 

3. Het perspectief naar terugkeer VLT en normale roosters. 

Waarschijnlijk zal het ; gewone;  rooster snel in gaan. Dit hangt af van de maatregelen (versoepeling) 

van de coronaregels vanuit het RIVM en het kabinet. Wanneer het normale rooster, schooltijd tot 

15.00 uur, hopen wij dat de vakdocenten ook weer les kunnen geven rn zal ook VLT starten. Er zijn 

voldoende snel-testen voor hen. 

4. Brief(via Esther) over Nationaal Programma Onderwijs van 

RVKO(29/4) waarin aangekondigd plannen voor repareren van 

eventueel opgelopen achterstanden.  

Vanuit de RVKO geeft dit duidelijke kaders. Er wordt ingezet op de brede ontwikkeling van het kind 

en het welbevinden. Op de vraag of dit geld niet bedoelt is om achterstanden bij de leerlingen weg te 

werken kunnen we vanuit school aangeven dat er niet meer kinderen met een achterstand op school 

zijn. (gebaseerd op de Cito-toetsen en de methode-gebonden toetsen) Bij groep 3 en 4, door het 

schriftelijke werk in de coronatijd, heeft dit wel enige achterstanden gegeven bij met name het lezen 

Doch door het in de volgende groep op te pakken door even een stap terug te doen in de lesstof en 

op een iets lager niveau te starten weten we dat deze achterstand ingelopen zal worden, Voor alle 

andere groepen geldt dat de kinderen goed in beeld zijn bij de leerkrachten en IB./directie. Er komt 

een aanvraag bij NPO. De vraag aan de MR is om deze door te lezen  en om mee te denken. Vanuit de 

ouders de vraag om voor de kinderen nog een uitje te organiseren; een fijne ontspannen dag. De 

kinderen hebben elkaar echt gemist. Voor volgend schooljaar is de inzet van de gelden gericht op de 

VLT-vakken. Of de inzet van onderwijsassistenten om de groepen te verkleinen of te ondersteunen 

lijkt ook niet mogelijk.  

 

5. Referentieniveaus. 

Het document referentieniveaus basisschool De Provenier is gedeeld met de MR. Voor de 

oudergeleding een duidelijk verhaal. Wel nog de vraag over het verschil tussen de getallen bij ambitie 

en prognose.  Carien vraagt dit na. 



 

6. Werkgroepen met ouders. 
De opzet is beschreven in het stuk gemaakt door de oudergeleding. Dit zal asap besproken worden 

met Danielle en kunnen we starten. Het betreft: fondsenwerving en het milieu. 

7. Notulen op de website. 

Het document moet beter bestudeerd worden door de oudergeleding en zal tijdens deze vergadering 

weer besproken worden. Helaas is dit in de voorbereiding niet meegenomen. 

 

8. ouderbijdragen en iets breder: extra middelen. 

Graag wil de MR inzahe in de uitgaven van de ouderbijdragen. Dit wordt elk jaar geconrtoleerd door 

een MR-lid personeel. Het is echter een vrijwillige bijdrage. Toch geeft school aan dat ouders moeten 

betalen anders kan het kind niet mee naar,,, Is het dan nog vrijwillig. Vanuit school een korte 

toelichting op de subsidies die school krijgt voor onderwijs. Niet voor educatieve uitjes, bezoek aan 

musea of de kerst- of paasviering. Dit moet door ouders zelf betaald worden. Kunnen ouders niet 

betalen, dan zijn er verschillende regelingen, fondsen die ouders kunnen ondersteunen. Dit loopt 

veelal via SMW. Dit is net als het sportfonds. 

9. Vakantierooster en studiedagen 

Het rooster is aan de MR voorgelegd en goedgekeurd. 

10. Groepsbezetting. 

Het aantal groepen is bekend en de bezetting is rond.. Er komen 2 groep 1-2, 2 groepen 3, 2 groepen 

4, 1 groep 5. 1 groep 6, 1 groep 6/7, 1 groep 7 en 1 groep 8. In de bovenbouw zijn de groepen groter 

dan 30. Dit heeft te maken met het aantal leerkrachten die bekostigd worden en onze keuze om de 

groepen  3 en 4 kleiner te houden. De kinderen kunnen nog niet zelfstandig werken voor langere tijd.  

De MR  vind dit geen wenselijke situatie en vraagt of de directie hierover nog in gesprek gaat met het 

bestuur.  

11. Welke rol kan de oudergeleding van de MR spelen in de 

communicatie met ouders? 

De oudergeleding krijgt regelmatig vragen van ouders over het uitvallen van lesdagen in de 

coronatijd en de soms late berichtgeving. Deze wisselingen zijn toegelicht door de leerkrachten. 

Enkele collega’s zijn langdurig ziek, en meerdere (> 10) collega’s zijn zwanger of net bevallen. Er is 

voor alle groepen vervanging geregeld, maar dat lukte niet altijd even snel waardoor thuis werken 

genoodzaakt was om in te zetten. Ook door Corona en besmettingen van de kinderen zaten groepen 

soms onverwachts thuis, zo ook de leerkracht. Via de schoolapp stellen ouders vragen en komen er 

enige boze reacties.  Vanuit school begrijpen wij de frustratie en de stress die in de gezinnen kan 

ontstaan. Doch horen wij ons aan de wettelijke en door de regering uitgevaardigde regels te houden. 

 

12.  Nieuwe MR-leden gezocht. 



 

Voor Pul is dit het laatste jaar op de Provenier en ook zijn laatste jaar in de MR. De oudergeleding van 

de MR schrijft weer verkiezingen uit. Van het team gaat Bastiaan stoppen met de MR. Zij MR 

collega's regelen dit binnen het team. 

13. Actiepunten 
Afspraak Wie 

Statistieken overleggen over eventuele dip in Cito-score in groep 7 

gedurende de afgelopen 5 jaar. 

Bastiaan 

Volgen van de cursus MR  V 

Referentieniveau's: het verschil tussen de getallen bij ambitie en 

prognose.   

Carien, 

Notulen binnen 3 dagen verzenden naar alle leden Notulant 

Verspreiden notulen onder de ouders via de website Bastiaan 

Nieuwe werkgroepen omschrijven  Paul 

Jaarverslag 2019-2020 V 

Notulen van de MR op de website plaatsen. Kijken hoe dit mogelijk 

gemaakt kan worden.  

V 

 

 

 


