
Notulen 7 december 2021 

 

Aanwezig: Esther, Marije, Angela, Arno, Jeroen, Renate, Tolga en Peter  

 

1. Opmerking bij vorige notulen. Opmerking n.a.v. de enquête: Esther had begrepen dat er bij 

de leerkrachten niet altijd herkenning was t.a.v. sommige uitslagen van de enquête. N.a.v. 

HB: de andere leden herkennen dat er onevenredig veel tijd naar het HB onde rwijs gaat in de 

vergadering. Renate vraagt zich af of tzt niet 2 MR’s moeten zijn: 1 voor regulier onderwijs en 

1 voor MR. Renate benadrukt nogmaals dat het fijn zou zijn dat er een leerkracht van het HB 

moet aansluiten. Peter geeft aan dat HB onderwijs in beweging is, hier politiek gevoelige 

onderwerpen langskomen dus dat het meer tijd kost vindt hij wel logisch, maar het moet 

binnen proportie zijn. Zolang er geen BRIN nummer is, zijn 2 MR’s niet haalbaar. Ook is het 

belangrijk dat iedereen op de hoogte blijft. Annemieke zal als vast leerkracht MR-lid namens 

het HB aansluiten. 

2. Uitbreiding van MR. Christiane zal als vaste kracht aansluiten vanuit regulier en Annemieke 

zal namens HB aansluiten. 

3. Zijn er nog verdere aanvullingen voor het huishoudelijk regelement, naast toevoegen van 

nieuwe leden? Idem voor de nieuwsbrief en jaaragenda? Het is ook fijn voor ouders die mee 

willen luisteren. Jeroen oppert om ook te melden dat het jaarverslag op de website staat. 

Esther ondertekent documenten en Marije stuurt combi van notulen vorige keer, regelement 

en jaarplanning  en nieuwsbrief op naar Jana.  

4. Covid update. De school krijgt het allemaal net rond en regels veranderen ook continu. Joyce 

Werkman is er erg druk mee, maar krijgt ook van de GGD complimenten. Het aantal 

besmette kinderen lijkt af te nemen binnen de Spits omdat er steeds meer kinderen Corona 

hebben gehad. Marije: als kind corona gehad heeft mag het een periode als immuun 

beschouwd worden. Betekent dit dat deze kinderen naar een parallel klas kunnen? Peter: als 

het 1 kind betreft kan dit, maar bij meerdere kinderen lukt dit niet. Tevens is dit lastig ook 

omdat school niet mag controleren of iemand corona gehad heeft. Er wordt geopperd om de 

uitleg over corona regels in andere talen aan te bieden. Idee: Berbers is gesproken taal dus 

een gesproken boodschap zou een optie kunnen zijn. Er zijn inmiddels veel zelftesten 

gekomen om kinderen 2x per week te kunnen laten testen. Deze zijn uitgedeeld door Jana bij 

de klassen. Al deze extra taken kosten veel tijd en geven veel druk op leerkrachten en 

ondersteunend personeel. Angela geeft aan dat er echt een groep ouders is die wil helpen, 

maar niet weet hoe, omdat we school niet in mogen. Als we iets kunnen doen, laat het ons 

weten. Jeroen wil weten of er nog ouders zijn die het niet eens zijn met de maatregelen. Ja, 

die ouders zijn er en kosten tijd. Peter geeft aan dat hij kiest voor veiligheid van kinderen en 

ouders. Als die ouders niet eens zijn met gekozen beleid, dan mogen ze hun kind thuis 

houden en met inspectie in gesprek waarom ze hun kind thuishouden. Renate geeft aan dat 

ze merkt dat sommige ouders kortere ‘lontjes’ krijgen.  Er komen sneller negatieve emoties 

uit. Esther: kunnen kinderen nog hun leerdoelen halen. Peter: dit gaat allemaal net, maar het 

niveau zit aan de ‘onderkant’, door klassen die gecombineerd worden, door klassen die deels 

thuis en klassen deels online en deels op school werken. Ook de leraren zelf benadrukken dat 

het een intensievere manier van werken is en soms lastig in kaart te brengen hoe elk 

individueel kind de lesstof meekrijgt. Ook  is het soms lastig om alle kinderen van printjes te 

voorzien. Anderzijds zien we dat kinderen meer zelfstandig worden. Marije: zou volgend jaar 

de klassen introductie met ouders in september gepland kunnen worden. Als we dan in 



oktober weer toename van COVID krijgen, dan hebben ouders en leerkracht 1 kans gehad 

om elkaar te ontmoeten en afspraken door te nemen. 

5. Kanjertraining. De school is er enthousiast over. Kinderen hebben hier hun hele leven profijt 

van en het leidt tot prettige sfeer in de klas. Door toename van diversiteit in de klassen is 

men aan het uitzoeken of er nog een verdieping mogelijk is. Dit is nog in de onderzoeksfase. 

Renate voegt toe dat kanjertraining echt effect heeft t.a.v. hoe men elkaar aanspreekt. Tolga 

voegt toe: de petten geven goede houvast en geven een opening tot verder praten. Esther: 

komt social media en what’s app ook aan bod? Peter: dit komt aan bod bij de mediawijsheid 

training en niet via kanjer training. Met de oudervereniging willen ze een ouderavond geven 

over het thema social media, bijvoorbeeld via bureau Halt. Social media wordt m.n. buiten 

school gebruikt door kinderen en niet in de school, maar wordt wel in de lessen besproken. 

Peter geeft aan zorgen te hebben over de negatieve invloed van social media op kinderen. 

Ouders moeten hier alert op zijn, vaak over spreken en school kan hier ook een 

ondersteunende rol in spelen. 

6. Voor-en naschoolse opvang. Ja, Blos heeft voorschoolse opvang binnen de school. Ludens en 

Blos hebben naschoolse opvang. Dit geeft extra belasting voor schoonmaken van lokalen. 

Hoe is dit nu? Peter: schoonmaak is nu beter geregeld en het is daardoor schoner. Het is 1 

dame die de hele school doet! Peter geeft aan dat samenwerking met Blos nu moeizaam is 

door wisselende leiding. Met Ludens werken ze goed samen. 

7. Buitenschoolse zaken. I.o.m. bewoners komt er een AED bij de school bij het kleuterplein. 

Hoe is het met de verkeersstraat? Dit is gestopt, maar er is recent weer een schouw geweest 

met bewoners, gemeente en school. Er zijn bij het kleuterplein nog steeds risico momenten. 

Dit komt door enkele ouders die aangesproken zijn op hun gedrag, maar desalniettemin hun 

gedrag niet willen wijzigen. Peter geeft aan dat het weer in de nieuwsbrief komt. Peter 

vraagt ook of ouders elkaar willen aanspreken. Angela maakt zich zorgen vanwege de 

gevaarlijke momenten. Idealiter zou Peter beweegbare palen willen hebben met een pasje 

voor bewoners. Dit kan niet en/of gemeente heeft hier geen geld voor.  

8. Opmerkingen/rondvraag. Kerstmis lijkt in de vorm van ontbijt/lunch door te kunnen gaan. 

Mag je dan iets delen of moet je iets ‘voor jezelf’ meenemen. Beleid hiervoor wordt gemaakt 

en gecommuniceerd. Peter en Arno: er komen positieve berichten over de groene pleinen. 

Peter: we zijn in afrondende fase. Peter is met hoveniers in gesprek. Dit zal eind jan/begin 

februari worden. Het streefbedrag is gehaald. Peter is enthousiast over de plannen voor alle 

soorten kinderen. Het streefbedrag is bijna gehaald. Plan is dat studenten van Wellant 

College het groen zullen onderhouden naast een beetje door ouders en buurtbewoners. In 

totaal hebben ze bijna 25 partijen gevonden die geïnvesteerd hebben. Peter: we hebben er 

nog plezier in en zijn nog trots op elkaar. 


