
Notulen MR Vergadering Van Dijckschool 2021-2022

Datum: maandag 13 december 2021

Locatie: online

Tijd: 19:30 – 21:40 uur

Aanwezig: Samantha Wolff (OMR, voorzitter), Jitske de Graaff (directeur, punt 1 t/m 7), Patricia 
Zwagemaker (PMR), Remco Heinen (OMR), Anjet Brouwer (OMR) en Martine Nijmeijer (PMR en GMR, 
notulist)

Afwezig: Manasse van Dijk (PMR), Joline Auw Yang (oudervertegenwoordiging GMR)

Opening, vaststellen agenda   

Notulen en actiepunten vorige vergadering

Op de notulen van de vorige vergadering zijn geen aanmerkingen. 

Actiepunten:

Op website (Manasse): alleen notulen schooljaar 2020/2021 en (nieuwe jaarverslag MR staat erop). Laatste 
jaarverslag is er al af?

Jaarverslag van Dijck is nog niet helemaal klaar. 

Klassenouders zijn rond. Luizenouders nog niet helemaal rond? Samantha vraagt het na bij Anne-France . Zo 
niet, schrijft Anjet een stukje voor Nieuwsbrief. 

Besluiten:

3. Jaarverslag MR 

Het jaarverslag van MR is af en staat inmiddels op de website. 

4. Thema: Formatie flexibele schil

Geprofessionaliseerd, er lopen relatief veel leerkrachten los. Het staat tenzij een leerkracht uitvalt, wat nu 
regelmatig gebeurt door quarantaine, dan gaat het ten koste van individuele hulp aan kinderen. Wellicht 
worden daardoor de verschillen tussen kinderen groter doordat individuele hulp aan kinderen uitvalt. Het 
meetmoment van Cito zal dit uitwijzen, dan wordt er weer een analyse gemaakt. Uit de analyse van 
afgelopen jaar bleek dat kinderen elkaar vooral gemist hadden, sociaal-emotioneel. Door de flexibele schil 
hebben we nog nooit een groep naar huis hoeven sturen. 

Gevraagd wordt of het een idee is om ouders in te zetten voor leeshulp. 

5. Corona en de impact op school

Corona heeft impact op de leerkrachten, het vraagt veel. De rek is er een beetje uit bij het team. Je merkt 
meer gemopper. Bij ouders merken we het ook. 

Vanuit oudergeleding: Wat is het beleid op thuisonderwijs en wat mogen ouders verwachten?



Kunnen instructies online worden gevolgd? Het probleem hierbij is: AVG technisch mag je niet de hele dag 
life streamen in de klas (zodat kinderen thuis mee kunnen kijken). Delta vindt het ook niet goed als er een 
stukje van de dag ‘gelifestreamd’ wordt, tijdens de instructie. 

Maar wat kan wel? Als alle kinderen thuis zitten is het makkelijker. In een gesplitste situatie is dit veel 
lastiger, vooral bij de jongere kinderen. Inmiddels is bijna de helft van de leerlingen immuun (60 leerlingen), 
als deze groep groter wordt, kun je ze niet meer thuis laten zitten, er is een kantelpunt. Beleid moet daar op 
worden aangepast. Bij hoeveel kinderen die immuun zijn, laat je deze kinderen wel naar school komen? De 
helft op school, de helft thuis was bijna het geval geweest bij een van de groepen. Deze vraag is 
bovenschools gesteld: waar ligt de grens en wat is uitvoerbaar?

6. Stand van zaken op school  

Formatie

We gaan aan formatie iets winnen, Lotte terug van ouderschapsverlof, komt binnenkort een dag extra. 

Leerlingenaantal 

Als ouders waarvan kinderen in een groep kunnen die hard nodig zijn, de school willen bekijken, dan wel 
een afspraak binnen de school, anders niet (vanwege Covid). Geboortejaar 2017, maar ook 2018 blijven 
achter in aanmeldingen. Geboortejaar 2018 is ook neergelegd bij Delta om ze naar Van Dijck te sturen. 

Gebouw en schoolplein

Het speellokaal krijgt een nieuwe vloer in voorjaarsvakantie. De deur van de RT ruimte beneden krijgt een 
raam. 

Er is 5000, - euro van gemeente voor het voorplein, Uilenraad heeft presentatie met voorstellen gegeven aan 
alle groepen: het duikelrek is gekozen en wordt in feb/mrt geplaatst. Daarnaast wordt de glijbaan geplaatst en 
ook onderdelen voor het gele klimrek. 

De werkgroep voor het achterplein is bezig met ondervragen van aanbieders: er zal een plan worden 
gemaakt, dat kostentechnisch geleidelijk uitgevoerd kan worden. Voor het einde van het schooljaar moet er 
het een en ander gerealiseerd zijn. 

Andere zaken 

Bovenschools is Jitske bezig een nieuwe gesprekken cyclus te ontwerpen. 

7. Rouwverwerking

Dit punt wordt voor nu geschrapt. Anjet gaat met Jitske hierover om de tafel, ook voor bovenschools. Anjet 
kent iemand die een bijscholing zou kunnen geven: als ouders ziek zijn/overleden, maar ook als een leerling 
zelf ziek is. 

8. W.v.t.t.k. en rondvraag -

9. input vanuit GMR -

10. Training MR

De cursus is aangevraagd door de secretaris van de GMR, de datum is echter nog niet bekend. 



11. W.v.t.t.k. en rondvraag

De volgende vergadering is op maandag 24 januari om 19:30 uur .


