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Notulen MR Huifkar 

 

Datum: maandag 16 november 2020 

Notulist: Peter 

 

 

Agenda: 

 

1. Welkom en opening 
Geen aanvullingen op de agenda, Marlies schuift iets later aan 

 

2. Notulen laatste vergadering – zowel intern als voor op de website 
Notulen worden geaccordeerd, Marlies heeft aan dat Sandra geïnteresseerd is in het 

MR-lidmaatschap. Peter vult aan dat hij ook andere kandidaten weet, zodat het goed 

zou zijn om begin 2021 het onderwerp “verkiezingen” te agenderen. 

 

Notulen “website” akkoord, Marlies mailt ze naar Peter om op de website te zetten. 

 

3. Mededelingen 

 

a. Corona problematiek  
Peter schetst de situatie rond Corona binnen school. Enkele ouders zijn inmiddels ook 

positief getest, dat was te verwachten. De interne regels zijn aangescherpt. We zijn en 

blijven erg alert met elkaar. 

Vanuit de overheid is een substantieel bedrag beschikbaar gesteld om de kosten van 

de extra vervagingen op te vangen. Per januari 2020 zijn we als stichting “eigen-risico 

dragend” dat betekent dat we geen premie meer afgedragen aan het 

Vervangingsfonds, maar zelf de vervangingen bekostigen. De corona uitbraak heeft tot 

een groter ziekteverzuim en dus tot hogere kosten geleid. 

 

4. Eerste ervaringen nieuwe school 
Peter schetst, samen met Charissa en Beppie de eerste ervaringen van het nieuwe 

gebouw. De rust begint een beetje in te dalen en zowel het team als de kinderen 

beginnen hun weg te vinden. De nieuwigheid is er een beetje af. Ook de samenwerking 

heeft tijd nodig, we zijn zoekende naar momenten waarop we gezamenlijk kunnen 

optrekken. 

 

Joost schets de ontwikkelingen in Woltersum vwb nieuwbouw. Het Programma van Eisen 

is bijna klaar, hij stuurt dit ook naar de MR-leden ter info.  

 

5. Brief ouderbijdrage 
Brief is, met een paar aanvullingen akkoord. 

 

6. Sinterklaas/ Kerst 
De opzet van de vieringen wordt geschetst, Sinterklaas wordt een stuk in twee aktes, op 

3 december voor de Fontein en 4 december voor de Huifkar. Kerst gaat georganiseerd 

worden in de vorm van een winter BBQ, waarbij de kinderen in buffetvorm lekkere 

dingen komen ophalen en in de klas dineren. 

 

7. Jaarverslag MR 2019/2020 
Met dank aan Marlies geaccordeerd. Mooie overzichtelijke en leesbare opzet. 

 

8. Schoolondersteuningsplan 
Peter geeft aan de wijzigingen nog niet hebben doorgevoerd, deels door tijdgebrek, 

deels doordat Albert Jansen ( IB ‘er ) niet inzetbaar is. Op de vergadering van 15 

december staat het stuk weer geagendeerd, evenals het SOP van Woltersum. 
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9. Werkverdelingsplan 
Door de hectiek rondom de verhuizing, is het WVP blijven liggen, in de komende tijd 

wordt het taakbeleid verder uitgewerkt en besproken met de collega’s. Op de 

vergadering van 15 december opnieuw op de agenda. 

 

10. W.v.t.t.k. / Rondvraag 
• Peter vertelt over de collega’s die aan het re-integreren zijn en de prognoses omtrent  

het herstel. 

• Marlies informeert naar de situatie rond de verkeersveiligheid en het halen / brengen van 

de kinderen. Peter vertelt dat hij een gesprek heeft gehad et een ouder die ingenieur is 

op het gebied van civieltechnische zaken. Hij heeft de bestektekeningen opgevraagd 

en hierbij vragen gesteld. Deze zijn in een mail naar de gemeente gestuurd. Deze mail is 

met de notulen meegestuurd. 

• Peter geeft aan in week 48 te komen met een Trekpaard waarin zaken als 

verkeersveiligheid / Corona / schoolplein ed. meegenomen worden. 

 

 

Volgend overleg: 15 december 19.30 uur 

 

 

 

 

 

 

  


