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Actiepuntenlijst 
 

1. Controle actiepunten en inventarisatie ontvangen post 
Er is geen externe post ontvangen. 

2. Notulen 8 april 2020 
De notulen van 8 april jl. worden vastgesteld. 

3. Mededelingen 
De MR complimenteert en dankt de hele school met de wijze waarop is omgesprongen met 
onderwijs in tijden van de coronacrisis. 

4. Heropening school 
De schoolleider en MR blikken terug op de heropening van de school. De opening van de 
school is rustig verlopen. De noodopvang is goed geregeld via zowel Istia als eigen 
noodopvang van BLS. De kwaliteit van het onderwijs wordt nauwlettend gevolgd. De interne 
begeleiders gaan extra zorggesprekken voeren om eventuele achterstanden op individueel 
niveau en groepsniveau in kaart te brengen. Enkele leerlingen blijven voorlopig thuis. 

Heilsam is nur, wenn im Spiegel der 

Menschenseele sich bildet die ganze 

Gemeinschaft und in der Gemeinschaft 

lebet der Einzelseele Kraft. 

• Carol Buschgens (omr) 

• Suzanne Pittie (pmr) 

• Fleur Smeets (voorzitter, omr) 

• Zyxcban Wolfs (secretaris, pmr) 

•  

NOTULEN 
Datum: 6 & 13 mei 2020 

Status: [] concept [x] vastgesteld 

▲ = besloten gedeelte: alleen de benoemde MR-leden en mogelijk de schoolleider zijn aanwezig bij 
onderwerpen die behoren tot het besloten gedeelte van de vergadering. Op de inhoud van deze 
gesprekken rust een geheimhoudingsplicht. 

 Aanwezig Afwezig 

Carol Buschgens x  

Suzanne Pittie x  

Fleur Smeets x  

Zyxcban Wolfs x  

 

Genodigde(n) 

Nicole Degenaar (schoolleider) 

 

 

 

 

mr@bernardlievegoedschool.eu  
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Leerkrachten blijven deze leerlingen digitaal onderwijs aanbieden. Ongeoorloofde absentie 
wordt door de school bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. De school wacht verdere 
richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs af ten aanzien van de nabije toekomst. 

5. Onderwerpen die leven onder ouders en het team 
De MR en schoolleider bespreken mogelijkheden om de zichtbaarheid van de oudergeleding 
onder de achterban te vergroten. 

6. Rondje klassen 
Schoolleider en MR bespreken de controle op de kwaliteit van onderwijs op weg naar het 
voortgezet onderwijs. Er wordt afgesproken dat resultaten van de Drempeltoets (conform 
toetskalender) geanonimiseerd, op groepsniveau en op vertrouwelijke basis met de MR 
worden gedeeld. De vacature voor de vierde kleuterklas is voor drie dagen per week 
ingevuld, evenals de vacature voor een voltijdfunctie voor de leraar in de tweede eerste klas. 
Onze school werkt toe naar verwerving van het predikaat ‘erkend leerbedrijf’, waardoor wij 
stagiaires mogen begeleiden voor de pabo’s uit onze regio. 

7. Schoolgids 2020-2021 
De schriftelijke feedback van de MR op de schoolgids is verwerkt. De MR stemt formeel in 
met de Schoolgids 2020-2021. De voorzitter ondertekent de Schoolgids 2020-2021 vóór 31 
mei 2020. 

8. Werkverdelingsplan en Taakbeleid 2020-2021* 
De pMR informeert de oMR over het Werkverdelingsplan en Taakbeleid 2020-2021. De pMR 
en schoolleider volgen de in de cao po beschreven implementatieprocedure.  

9. Conceptformatieplan 
De pMR informeert de oMR over het conceptformatieplan. De pMR stemt in met de 
continuering van de werkdrukmiddelen voor de functieprofielen onderwijsassistent en 
vakleraar gymnastiek. Tevens stemt de pMR in met een kleine uitbreiding voor de vakleraar 
gymnastiek vanuit de beschikbare werkdrukmiddelen. Voor de pMR is het overigens niet 
duidelijk welke functieprofielen voor OOP gelden per 1 augustus 2020 conform afspraken in 
de cao po. Daarnaast is voor de pMR de inschaling per functiereeks niet bekend. De 
schoolleider neemt hierover contact op met het bestuur. 

10. Omvang medezeggenschapsraad 
De MR wenst unaniem een uitbreidingsverzoek voor te leggen aan het bevoegd gezag. De 
MR wenst uit te breiden naar in totaal drie personeelsleden en drie ouderleden om op deze 
wijze de verschillende opvattingen formeel beter te vertegenwoordigen. 

11. Verwerking van persoonlijke gegevens in basisadministratie 
De MR informeert de schoolleider over geconstateerde onjuistheden in de gegevens in de 
basisadministratie. Voor de MR valt niet in te schatten of het hier een enkele fout betreft of 
dat er meerdere gegevens onjuist staan geregistreerd. De schoolleider zal mogelijke 
verbeteringen in de registratieprocedure met de betreffende functionaris bespreken en 
koppelt hierover terug naar de MR. Het is overigens belangrijk dat ouders gedurende het 
schooljaar zelf doorgeven wanneer persoonlijke gegevens wijzigen. 

12. Advies afname Cito-toetsen juni 2020 in relatie tot COVID-19 
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De MR volgt het advies van de GMR. De MR adviseert de schoolleider als volgt: 
-geen afname van de citotoetsen in juni 2020; 
-afname van de getuigschriftentoetsen in juni 2020 voor de vakken rekenen, spelling en 
schrijven; 
-pro-actieve inventarisatie van mogelijke achterstanden en communicatie van informatie 
daaromtrent richting ouders/verzorgers. 
 
Deze vergadering heeft in een conferentiegesprek telefonisch 
plaatsgevonden. De vergadering is gestart om 20:00u en 
beëindigd om 22:30u. 
 
 
 


