
  

Notulen MR-vergadering de Kleine Planeet 11 december 2019 

Aanwezig: Yno, Edwin (punt 2, 4a en 5), Pim, Lieke, Dieuwke, José, Ingrid (notulen)  

Afwezig: Lisa 

 

1.Welkom 

 

2. Mededelingen over de groepen 

*Supernova: Anne Rietberg (Bekkumer, bb) is vanwege persoonlijke redenen voor onbepaalde tijd niet voor de 

groep maar wel aanwezig op school voor diverse andere werkzaamheden. De aanpassingen die nodig waren voor de 

bezetting (formatie van 0.7) zijn geregeld voor de periode januari – medio maart 2020: 

Supernova: Deborah krijgt een uitbreiding van 0.7 naar 1.0. Zij draait full-time groep Supernova. 

Op donderdag & vrijdag komt een tijdelijke vervanging vanuit de PON voor de vrijdag Galaxy en de 

werkdrukvervanging.  
De verdiepingsgroep neemt Anne over van Deborah. 

*Jupiter: Paula neemt de maandag van Yno over. Yno blijft de komende weken ondersteunend op maandag in groep 

Jupiter.  

*Maan: de instroomgroep gaat na de kerstvakantie van start. Stamgroepleider is Rogier Meij, Hij doet de laatste fase 

van de PABO-opleiding en is nu LIO-er. Er starten 6 kinderen. Met de andere 2 onderbouwgroepen is een nauwe 

afstemming over samenwerking en verdeling kinderen. Met de ouders is afgestemd en akkoord bevonden dat de 

kinderen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school gaan. Er is een ruimte gecreëerd naast de peutergroep.  

*Vraag van ouders over de grootte van de onderbouwgroepen bij locatie Bekkumer. In de groepen zitten nu 27/28 

kinderen. Na de kerstvakantie start groep Maan (zie punt hierboven). De ob-groepen poolster en Grote Beer 

groeien dus niet meer. Bovendien gaat creatief gekeken worden wanneer groepjes kinderen eens kunnen aansluiten 

bij Maan, bijvoorbeeld tijdens gym. 

* Volgend schooljaar 

Er wordt al nagedacht over de indeling van de groepen, de bekostiging en de investeringsplannen. Deze zijn ingediend 

bij de stichting. Daarnaast geven alle leerkrachten in Deventer hun werkwensen voor het volgend schooljaar aan. In 

de maanden januari/februari wordt gepuzzeld op de formatie. 

Op de Bekkumer wordt gekeken naar behoud van de bestaande groepen, aan de kant van Voorstad naar groei.  De 

BSO gaat op beide locaties goed. 

Wordt vervolgd in de volgende MR-vergadering 

 

3.Notulen 25 september 2019 

De notulen zijn goedgekeurd. Met dank aan José. 

 

4.Terugblik vanaf 25 september 

*Bosdag/paddenstoelen 

De buikpijn na de bosdag is waarschijnlijk een buikgriep geweest; de 3 kinderen zijn vlot en goed hersteld. Naar 

aanleiding van het gebeuren is de aandacht voor hygiëne aangescherpt. 

Ouders hebben de transparante communicatie gewaardeerd, zowel de ouders van de zieke kinderen tijdens het 

weekend als die met alle ouders in de periode daarna. 

De andere bosdagen die hebben plaatsgevonden verliepen prima. 

*Info-avonden startgroep, VO groep 8, algemene info-avonden.  

De avonden zijn prima verlopen en boven verwachting goed bezocht. 

*Sint 

De feesten zijn op beide locaties gezellig gevierd. De studiedag op de vrijdag 6 december is veel ouders goed 

bevallen en mag volgend jaar weer op een dergelijke manier gepland worden. 

*Studiedag 

Tijdens de studiedag hebben de stamgroepleiders in de actieteams gewerkt en hebben de bouwen het nieuwe thema 

(techniek) voorbereid: 

bovenbouw – bruggen bouwen 



middenbouw – Leonardo Da Vinci 

onderbouw – de stad 

 

5.Schoolverdeling/ postcode 

1) Ten oosten van Brinkgreverweg en Veenweg. Locatie Bekkumer 

2) Ten zuiden van Ceintuurbaan en ten westen van Brinkgreverweg locatie Voorstad 

3) Blokje tussen Veenweg en Brinkgreverweg beide locaties 

4) Ten noorden Ceintuurbaan beide locaties. 

Vanaf 1-1-2021 zo laten instromen. 

Voor 1 april is er weer een nieuwe inschrijfronde. Hoe pakken we een en ander zo aan dat kinderen op de goede 

plek aangemeld kunnen worden. Bijvoorbeeld, hoe gaan we om met een kind dat naast de school woont, maar die 

locatie zit vol. 

Edwin doet een voorstel voor het bijwerken van het bestaande aannamebeleid. De MR denkt mee. 

Wat zijn de wettelijke kaders als het gaat of maximum groepsgrootte en verdeling op basis van postcode. Lieke gaat 

op onderzoek uit. Welke mogelijkheden zijn er? 

De Kleine Planeet is geen stedelijke voorziening. 

 

6.Beleid vervanging ziekte  

Wanneer een stamgroepleider ziek is en niet kan werken, wordt er zo spoedig moegelijk een invaller geregeld. Dit 

gebeurt bij PON primair (Personeelcluster Oost-Nederland). Gelukkig gaat dit vaak goed en kan de groep 

doordraaien met een invaller.  

Maar er zijn ook situaties denkbaar waarbij er geen enkele invaller vanuit PON beschikbaar is. We kijken dan wie er 

boventallig en beschikbaar is. Mocht hier niemand voor zijn, dan worden de parttimers gebeld die hebben 

aangegeven hiervoor benaderd te mogen worden.  

Als dit geen resultaat oplevert, worden ouders met een onderwijsbevoegdheid benaderd. Wanneer er dan nog geen 

bevoegd persoon voor de groep is gevonden, worden ouders gebeld met verzoek om zoon/dochter thuis te houden. 

 

7.Auto-overlast en veiligheid rondom school – locatie Bekkumer 

Er is veel onduidelijkheid door vage haaientanden, en er ontstaan vanwege drukte met veel auto’s en fietsen 

gevaarlijke situaties voor onze kinderen. Yno en Lieke gaan contact opnemen met een verkeersdeskundige van de 

gemeente. 

 

Rondvraag 

Geen vragen. 

 

Volgende vergadering: 

5 februari 2020, op locatie Bekkumer 

 

Actielijst 

wat  wie  wanneer  

contact opnemen met een verkeersdeskundige van 

de gemeente vanwege verkeersveiligheid rondom 

school locatie Bekkumer 

 

Lieke en Yno  

studiedag plannen vlak na Sint in 2021? maker jaarplanning  

aanpassen aannamebeleid Edwin  

wettelijke kaders groepsgrootte en postcodebeleid 

onderzoeken 

Lieke  

   

 


