
Notulen MR-vergadering de Kleine Planeet 05-02- 2020

Locatie Bekkumer , tijd 20:00

Voorzitter: Yno

Notulist: Jose

Yno gee� aan dat Edwin deze vergadering niet is uitgenodigd maar wel een aantal punten hee� aangegeven die Yno 
verder gaat toelichten.

Ac�epunten komen aan de orde in punt 5 en 6 van deze vergadering. 

Op loca�e Bekkumer loopt dit nu, op Voorstad is Edwin er erg druk mee om dit goed te regelen. Hopelijk lukt dit op 
zeer korte termijn. 

Dit had met name te maken met de vele wisselingen voor de groep. Er zijn met alle ouders goede gesprekken 
geweest. 

Samen met de beleidsmedewerker van OPOD is gekeken naar welke toetsen het beste aansluiten bij de kinderen. 
Deze manier van toetsen doen we om de voortgang van de kinderen beter in zicht te krijgen. De ouders zijn hiervan 
op de hoogte gesteld door middel van een brief. Omdat het om heel veel kinderen gaat, is ervoor gekozen om niet 
met alle ouders een gesprek te hebben.

Er zijn geen ouders en belangstellende op school geweest om met Edwin en Yno te praten over de werkdruk. Een 
deel van het team is naar een manifesta�e in Zutphen geweest en hebben op het sta�ureau met de bestuurder 
gebrainstormd over mogelijke oplossingen in de toekomst. 

Doordat we nu al bezig kunnen met het regelen van vervanging verwachten we dat dit gaat lukken.  

Welkom1.

Notulen vorige vergadering 11-12-20192.

Mededelingen3.

Ziektevervanging Anne R is (preventief) verlengd tot medio april 2020●

Nieuw schoonmaakbedrijf- effectief- stroeve start, nu vooruitgang●

Juf Lieke heeft Jenaplan-diploma behaald●

3 kinderen uit 1 MB-groep overstap naar andere basisschool●

Citotoetsen: kinderen uit leerjaar 6 & 7 maken Cito-toetsen aansluitend op hun niveau●

Stand van zaken staking ●

Juf Lieke en juf Beate zijn zwanger. Zwangerschapsverlof begint vanaf mei/juni  ●



Yno heeft het tijdspad met ons doorgenomen. 

Tijdspad naar forma�e

Dec/jan; alle s�ch�ngs-aanstellingswensen zijn geïnventariseerd.
Feb; beoordelingen mensen met een �jdelijke aanstelling en wensenlijst op de Kleine Planeet inventariseren
Mrt; evt. 2e ronde beoordelingen en inventariseren of mensen met vaste aanstelling op een andere school moeten 
geplaatst i.v.m. krimp of vrijwillige mobiliteit
Mrt: teambespreking inzet werkdrukgelden en dit wordt door de personeelsgeleding van de MR in de MR besproken. 
April: forma�eplan inclusief werkdrukgelden uitkomsten wordt door de direc�e voorgelegd in de MR.
Mei: Vaststellen forma�e en wellicht uitwerken vacatureruimte
Juni: Communica�e teambeze�ng en stamgroepenindeling naar de ouders.

De forma�e wordt ook komend jaar weer een flinke puzzel. 8 april wordt er een concept of worden er concepten  
gepresenteerd aan de MR 

Lieke hee� contact gehad met de gemeente Deventer over het we�elijk kader. Kinderen hebben recht op openbaar 
onderwijs niet op Jenaplan onderwijs. Als wij duidelijke regels opnemen in de schoolgids kunnen we naar aanleiding 
van postcode bekijken welke gezinnen naar welke loca�e kunnen instromen. Edwin komt met een voorstel voor een 
tekst in de schoolgids, deze kunnen we komende keer bespreken.
José vraagt Edwin deze tekst op te stellen. 
 

Lieke en Yno hebben een mail opgesteld naar de gemeente, mbt de situa�e bij loca�e bekkumer. Hierop hee� de 
gemeente een overleg met de buurt en de school gepland. Deze is op 25 februari. Liza gaat contact zoeken met Merel 
Aarnink om ook voor loca�e Voorstad om tafel te gaan  

Dieuwke vraagt hoe de werking van KIVA is en wat de resultaten hiervan zijn. Dieuwke gaat zich inlezen en spreekt 
hierover met Hanny. Daarna kan het eventueel een agendapunt worden op de vergadering. 

Actie Wie wanneer

Jose vraagt Edwin naar concept voorstel postcodebeleid Jose Zsm 

Overleg rondom verkeersveiligheid Yno, Lieke en eventueel 
Liza 25 februari

Contact opnemen met Merel Aarnink over 
verkeersveiligheid op Voorstad Liza

Informatie inwinnen over KIVA Dieuwke 

Volgende MR-vergadering: 08-04-2020

Formatie voortgang 4.

Schoolverdeling/ postcode: actiepunt Lieke5.

Auto-overlast en veiligheid rondom school: actiepunt Lieke & Yno6.

Rondvraag7.




