
 

Notulen MR-vergadering de Kleine Planeet 7 oktober 2020 

Locatie: in de digitale wereld 
 
Aanwezig: Pim (voorzitter), Yno, Eva, Dieuwke, Lieke, Liza, Ellen, Deborah, Ingrid (notulen) 
 

1. Welkom 
 

2. Mededelingen 
 

3. Vaststellen jaarplanning MR 2020 – 2021 
Pim en Yno hebben een opzet gemaakt met cyclische punten. Per vergadering wordt de 
agenda aangevuld met onderwerpen die op dat moment aandacht nodig hebben. De agenda 
wordt door de voorzitter samen met de MR-leden opgesteld. 
Op de jaarplanning is het RI&E-plan toegevoegd (Risico, Inventarisatie en Evaluatie). Dit gaat 
over onderwerpen als BHV, gebouwcontrole, veiligheid binnen en buiten. Planning: 10 
februari.  
De MR gaat akkoord met de jaarplanning. 
 

4. Taakverdeling binnen de MR 2020 – 2021  
Voorzitter: Pim 
Notulist: Ingrid 
Reserve notulist: Lieke 
GMR volgen en agendapunten, bijlagen en notulen doorsturen naar Pim: Ellen 
 

5. Check zittingstermijn leden (in verband met uitschrijven van verkiezingen indien nodig) 
Pim zal een lijst maken met de namen van de MR-leden. Ieder lid vult in wanneer hij/zij is 
toegetreden tot de MR. 
Op sharepoint is het huishoudelijk reglement van de MR te vinden. 
Liza kan dit jaar niet alle vergaderingen bijwonen, of zal soms een vergadering gedeeltelijk 
aanwezig zijn in verband met persoonlijke omstandigheden. 
 

6. Aansturing school. Leiding/directie; hoe verder na 1 januari en rol MR (Yno)  
*Yno is directeur op de Bekkumer 
Eva licht de werkwijze op Voorstad toe: Eva is waarnemend directeur en werkt daarbij 
samen met Marieke die jenaplanspecialist is. Het werkt prettig, dagelijks is er een 
aanspreekpunt voor ouders en teamleden. Er kan snel overlegd worden met de andere 
locatie: Yno, Hannie en/of Karin. De sfeer binnen het team is goed. Zaken verlopen naar 
tevredenheid. 
*Het aanstellen van een directeur ligt formeel bij het bestuur. Er is gestart met een 
andersoortig verloop, waarbij wordt gekeken naar wat de school nodig heeft, en welke 
kansen er wellicht liggen.  
*Er heeft een eerste (online) overleg plaatsgevonden met Yvonne de Haas (bestuurder 
OPOD), Jacqueline Krul (personeelsfunctionaris OPOD), Martin Touwen (functionaris 
kwaliteitszorg OPOD), Yno, Eva, Marieke, Hannie, Karin en een groot aantal teamleden. Het 
was een eerste inventarisatie over de huidige situatie en ideeën over een mogelijke situatie 
na 1 januari 2021.  



*Het volgende werkoverleg is gepland op 20 oktober met Yvonne, Yno en Eva. 
*We willen graag Yvonne uitnodigen in de volgende MR-vergadering (9 december). We 
vragen haar om duidelijkheid te geven omtrent de vormgeving van de aansturing van de 
school na 1 januari en het pad daar naartoe. Pim nodigt Yvonne uit. 
 

7. Schoolgids  

 Op verzoek worden de speerpunten (blz. 20) doorgenomen. 
Er zijn weinig bijzonderheden over te vermelden. De speerpunten die genoemd zijn, 
zijn punten die dit jaar voortzetting en versteviging nodig hebben. De lijst staat ook 
vermeld in de schoolkalender. 
Dit jaar is er geen ouderavond waarop ouders ook inhoudelijk geïnformeerd kunnen 
worden over deze speerpunten. Er wordt verzocht om bijvoorbeeld via de 
Nieuwsraket ouders te informeren over de voortgang ervan of om een korte 
toelichting te geven. Hoe ver staan we? Wat is er al bereikt?   

 Het aannamebeleid verloopt goed op de Bekkumer. Het aantal kinderen per groep, 
het voedingsgebied van de school en de doorberekening van het aantal peuters is 
helder. 
Op de Voorstad is het leerlingaantal groeiende. Op een bepaald moment wordt 
overgegaan op een stop op het aantal kinderen die instromen, vanwege de 
doorstroom naar de middenbouw en we daar ook evenwicht nodig hebben. Over dit 
punt is een afspraak gepland met de bestuurder Yvonne de Haas. 

 De toevoeging “onder voorbehoud, vanwege de situatie rondom corona” wordt 
toegevoegd bij enkele punten in de schoolgids. Zo vindt op dit moment bijvoorbeeld 
de controle van de ogen en oren door de schoolverpleegkundige niet op school 
plaats. 

 Er zitten nog spel- en stijlfouten in de schoolgids. Lieke en Dieuwke zullen het stuk 
redigeren en tevens bovenstaand punt toevoegen waar nodig. Daarna komt de 
schoolgids op de website. 

 
8. Overige punten directie: 

 Hoe was de start van het schooljaar (ook in het licht van de coronaperikelen) 
*Kinderen en team zijn gezond gestart.  
*De bovenbouw heeft een goed schoolkamp gehad. 
*Het team is nog steeds redelijk fit. Er zijn nog geen groepen naar huis gestuurd, 
ziekte bij teamleden kon worden opgevangen door inval. 
Met de stamgroepleiders zijn afspraken gemaakt over onder andere het op orde 
hebben van de stamgroepmappen in geval van ziekte en als gevolg daarvan het 
overnemen van de groep door een invaller. 
*Voor de ouders waren diverse zaken georganiseerd om contact te hebben met 
school, zoals de meekijkdagen. Het is jammer dat die onder de huidige 
omstandigheden niet door kunnen gaan. Ouders hebben begrip voor de 
coronamaatregelen. We zoeken wel naar de verbinding met ouders. Zo hebben de 
stamgroepleiders de startgesprekken allemaal telefonisch gevoerd met de ouders. 
Wanneer de kinderen naar huis gaan, dan komen de stamgroepleiders mee naar 
buiten en hebben dan (hek)gesprekken met ouders. 
Voor ouders van kinderen die net starten is het wat lastig. Zij missen het dat zij geen 
beeld hebben van hoe het in de groep is. Een en ander wordt opgevangen door het 
maken van foto’s en filmpjes. 
*Kinderen gaan zelf naar binnen, ouders blijven buiten. Positief is opgevallen dat er 
meer rust is en dat kinderen vlot groeien in zelfstandigheid. 



*Als het gaat over corona en positief geteste mensen (ouders en/of teamleden), dan                
laten we ons informeren door de GGD. Wat zij zeggen is leidend voor de school. 
*Afstand houden van elkaar blijft voor de volwassenen een belangrijk 
aandachtspunt, zowel binnen als buiten! 
*In de Nieuwsraket zal een stukje geschreven worden over de situatie wat betreft 
corona bij ons op school. 

 Scholingsplan 2020 – 2021 
Pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten hebben het jenaplandiploma 
gehaald. 
Inmiddels is een nieuwe groep van 8 mensen de jenaplanopleiding gestart. 
Yno start de schoolleidersopleiding. 

 Fusie OPOD-DAM, naar aanleiding van de mail van Yvonne de Haas 
De Kleine Planeet is op het vlak van kwaliteitszorg gekoppeld aan de 
montessorischool. Dat is een mooie match en stemt het MT tot tevredenheid. 
Wat betreft de fusie: daar is al jaren sprake van. Inhoudelijk is het een mooie 
aanvulling voor het OPOD. Het is een onderwerp voor de GMR.  
 

9. Rondvraag en afsluiting 

 Hoe is de status van de ventilatie in school? 
Op de Bekkumer is in de villa’s wel ventilatie aanwezig, in het hoofdgebouw zijn 
roosters en worden ramen opengezet. 
Op de Voorstad is het afzuigingssysteem geïnspecteerd en gerepareerd. Daarnaast 
staan ook de ramen open. 
Door de open ramen kan het wat fris worden in school. Een stukje in de Nieuwsraket 
om ouders te vragen hun kind warm te kleden. 
Is het voldoende om de roosters open te houden (Bekkumer)? Kan daar een meting 
voor plaatsvinden? 
Is het mogelijk om CO2-meters aan te schaffen? 
Het punt ‘ventilatie’ komt terug op de agenda in februari. 
Yno nodigt chef gebouwen van het OPOD uit om eens te komen kijken naar de staat 
van de gebouwen van de Bekkumer en de Voorstad. 

 Hoe wordt aandacht gegeven aan kinderen en discipline. 
We werken met KiVa – een programma dat werkt aan positief, goed gedrag bij de 
kinderen, zowel individueel als in een groep. 

 Hoe ver staat het met de automatisch incasso? 
Dit jaar is het nog niet gelukt. De financieel specialist van het OPOD is gevraagd om 
te helpen het op te zetten. De planning is dat het volgend schooljaar geregeld is. 

 Wat is de stand van zaken rondom het amfitheater bij de Bekkumer? 
Alle aanpassingen zijn gedaan. De herkeuring is aangevraagd en zal waarschijnlijk 
worden uitgevoerd in de eerste weken na de herfstvakantie. Is alles in orde, dan 
wordt het amfitheater officieel vrijgegeven.  
 
 

Volgende MR-vergadering: woensdag 9-12-2020 op locatie Voorstad  
 

Actielijst 

Wat  Wie  Wanneer  

Lijst namen MR-leden 
*samenstellen 
*invullen aantreden tot MR 

 
Pim 
MR-leden 

 
ruim voor 2 dec 
2 december 2020 



Uitnodigen Yvonne de Haas in 
volgende MR-vergadering, 9 
december), onderwerp: 
aansturing school na 1 januari 
2021 

Pim Zo snel mogelijk 

Schoolgids  
*redigeren op spel- en 
stijlfouten 
*coronaproof maken 

Lieke en Dieuwke 
 

… 

In de Nieuwsraket ouders 
informeren over 
*speerpunten > 
toelichting/voortgang/wat is 
bereikt  
*school & corona 
*ventilatie (open ramen) > 
kinderen warm aankleden 
 

Yno en Eva  
 
 
*plannen in komende 
Nieuwsraketten 
 
*eerstvolgende Nieuwsraket 
*eerstvolgende Nieuwsraket 

Op de MR-agenda plannen: 
status van ventilatie in de 
gebouwen (zie voor 
aandachtspunten/vragen 
notulen 7 okt ’20, punt 9 
bolletje 1)  

Pim februari 2021 

Uitnodigen chef gebouwen 
voor bekijken staat van de 
gebouwen Bekkumer en 
Voorstad 

Yno … 

Regelen automatische incasso 
voor schoolgeld  

Yno in samenwerking met 
financieel specialist OPOD 

voor volgend schooljaar 

 


