
                  

NOTULEN  

  
  
  
NOTULEN EXTRA Medezeggenschapsraad   
Vrijdag 24 april 2020      
Locatie gewoon lekker thuis   
   
Aanwezig: Inez, Klaas, Bram, Carolien, Peter, Margriet, Yolanda, Lennart, Baukje   
Voorzitter: Baukje   
Notulist: Baukje (na afloop tot de conclusie gekomen dat er geen notulist was aangewezen 😊)  
   
   
   
   

   
Welkom in Teams, extra ingelaste vergadering in verband met opening van de scholen na 
de coronasluiting.   
  
PUNT 1: In overleg met leerkrachten en richtlijnen vanuit OCW heeft de directie een document 
opgesteld voor ouders over de opening van de scholen vanaf 11 mei 2020.  
De documenten worden 1 voor 1 doorgenomen en besproken.  
De MR gaat akkoord met het beleid van de school ten aanzien van het heropenen van de scholen.  
  
PUNT 2: Het voorstel is om de studiedag van 2 juni en 26 juni om te zetten naar schooldagen wordt 
besproken. Vrijdag 10 juli blijft staan als studiedag (vrije dag voor de leerlingen, studiedag voor de 
leerkrachten)  
De MR gaat akkoord   
  
PUNT 3: Voorstel om de schooltijden van de Dr. De Visserschool aan te passen   
De MR gaat akkoord met als voorwaarde zolang de huidige Corona maatregelen gelden en tot nadere 
instructie van het kabinet en het RIVM.  
  
PUNT 4: De oudervereniging heeft aangegeven graag een enquête uit te laten gaan onder ouders.  
De vragenlijst van de oudervereniging wordt besproken. Directie geeft aan de enquête graag vanuit 
school te versturen in plaats vanuit de oudervereniging. De feedback kan waardevol zijn voor de 
school.   
De directie zal de enquête van de oudervereniging gebruiken om een enquête te maken vanuit school. 
Zij zal de enquête terugkoppelen naar de MR alvorens deze te versturen. Doel is om de enquête 
gelijktijdig met overige informatie op woensdag 29 april te versturen.  
  



Punt 5: Op de Rietvink staat een extra vakantieweek in juni gepland. De MR bespreekt of deze 
vakantie wellicht, net als de studiedagen, omgezet moet worden naar schooldagen. De MR besluit om 
deze vakantie te laten staan om de volgende redenen:  
- Mocht er meer bewegingsvrijheid komen na 1 juni, dan vinden ouders het wellicht fijn om dagjes 
weg te gaan of op vakantie te gaan.  
- Gezien taakbeleid van leerkrachten is het lastig om deze dagen om te zetten naar schooldagen.  
- Deze dagen omzetten naar schooldagen zorgt niet voor vermindering werkdruk leerkrachten.  

  
Punt 6: Tijdens de vergadering van 6 april 2020 heeft de MR het voorstel van de vakantieregeling 
goedgekeurd, mits meivakantie LO en VO gelijklopen. Directie deelt mee dat dit waarschijnlijk niet het 
geval is. MR gaat niet akkoord. Directie zal aangeven bij overige PCPO scholen en bestuur dat MR niet 
akkoord gaat met meivakantievoorstel en of aanpassing mogelijk is.  
  
Punt 7: MR heeft mail gekregen over de mail die vanuit bestuur PCPO is verzonden waarin o.a. 
gesproken wordt over de maatregelen die genomen moet worden als ouders besluiten hun kind niet 
naar school te laten gaan. De betreffende ouders vond de wijze van communiceren niet prettig. 
Directie heeft contact opgenomen met de ouder en alles uitgesproken.  
  
Iedereen wordt hartelijk bedankt voor het aanwezig zijn tijdens deze extra vergadering 
 


