
NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VERGADERING PJS   
 
  
Datum: 19 januari ’20, aanvang 19:30 uur 

 

• Actiepunten:  
- Bestuursformatieplan.  

Verloopt voornamelijk via GMR. In april/mei duidelijk. 
 

• Mededelingen (Frans) 
- Veiligheidsplan 

Nog lopende. 
- Opbrengsten Cito van dit jaar t.o.v. het vorige schooljaar 

Niet aan toegekomen. Agenderen voor volgende MR vergadering. 
Vragen die leven: Zijn er achterstanden zichtbaar? Wat is opvallend? Bv lezen. Kort 
verslag is voldoende.  

- Extra gelden ivm achterstand door Corona 
Gekregen en verdeeld over groepen en werknemers qua hulp en uren. 

- Thuiswerkprogramma en schema lesaanbod week 3  
De MR is niet betrokken geweest bij het thuiswerkprogramma van de eerste 2 
lesweken. Hierover is contact geweest met de directie en op een moment buiten de 
gezamenlijke MR vergaderingen om zijn de ontvangen signalen van ouders 
besproken. 
Thuiswerkprogramma voor week 3 (tabel met groepen en vakken en de wijze van 
instructie zoals online of zelfstandig) zijn besproken. De ontwikkelingen richting 
meer online voor alle groepen vanaf groep 3 zijn goed zichtbaar. Rekenen en 
spelling zijn lessen die ten minste online aangeboden worden. Instructiefilms die 
door de leerkracht zijn gemaakt komen te vervallen en zijn vervangen voor online 
instructies met de leerkracht. Delen van de methodefilmpjes via Classroom voor de 
taken zonder instructie van de leerkracht zijn blijven mogelijk. Meer groepen gaan 
gebruik maken van het inleveren van uitwerkingen via Classroom. Leerkrachten 
realiseren zich dat ze hiermee meer vragen van ouders. De inschatting is dat dit te 
overzien is voor ouders. De tip wordt meegegeven dat al het werk inleveren en 
nakijken / lezen en voorzien van feedback een heel grote taak is voor de 
leerkrachten, hetgeen niet op al het werk noodzakelijk is. 

- Noodopvang 
Wordt beperkt gebruik van gemaakt. Hierdoor blijven er leerkrachten beschikbaar 
voor het online onderwijs. Noodzaak voor goed opgezette online lessen tbv 
ontlasting van de leerkrachten in de noodopvang en het met een goed gevoel 
achterlaten van je kind in de noodopvang terwijl de ouder een essentieel beroep 
uitoefent wordt gedeeld. 

 

• Voortgang doelstellingen directie/MR 
Besproken speerpunten: Zie opmerking bij mededelingen over CITO opbrengsten. 
 

• IKC update  
In een vergadering met de directie van Allente en alle medezeggenschapsraden van 
PJS, Phoenix en kinderopvang is men geïnformeerd over de stand van zaken. Een 
gezamenlijke reactie naar alle achterban volgt deze week. 
Afgesproken hoe personeel, MR en ouders meegenomen kunnen worden. 
Voor de voorjaarsvakantie wordt het tijdpad van de ontwikkeling vanuit de besturen 
naar de verschillende MR-en gestuurd. 
17 februari volgende vergadering 
Programma van eisen is vastgesteld. MR is hierbij niet bij betrokken geweest. Voor de 
komende acties (projectplan en missie & visie) wordt dit wel opgepakt. 



 

• Hoe zal PJS omgaan met advies PO raad om kinderen voordeel van de twijfel te     
geven bij schooladvies nu er leerachterstanden kunnen optreden met het  
thuisonderwijs  
Advies van PO raad wordt overgenomen. Citotoetsing komt later. Schooladvies komt 
zonder citotoetsing. Dat kan niet anders, want de toetsen kunnen en mogen niet voor 1 
maart afgenomen worden. 

 

• Hoe om te gaan met de 2 geplande studiedagen in februari  
De studiedagen welke gepland staan voor 8 en 9 feb zullen, als we terug mogen naar 
school mogen, niet door laten gaan. Gaan we ze wel door laten gaan als er nog 
thuisonderwijs is? Discussie moet nog gevoerd worden in MT.  
Vragen die leven: 
• Wat betekent het niet doorgaan van studiedagen voor de ontwikkelingen in het 
jaarplan?  
• Kan dat wat we willen doen op de studiedag wel doorgang vinden als we dit niet 
fysiek kunnen doen? 

 

• Cursusdatum vastleggen 
Gekozen voor online op 28 januari. 
 

• Begroting MR 2021 
Afscheid Simone. 

 

• Nieuws vanuit de GMR  
Geen. Veel opgeschoven ivm Corona. Aandacht voor ventilatie. 
 

• Punten voor de volgende vergadering (16 maart) 
Punten jaarplan 
Update IKC: elke maand vergadering.  
Vragen die leven: 
Hoe wordt MR meegenomen?  
Aandachtspunt notulen maken en afspraken vastleggen 

 
 

Type overleg Datum Type overleg  Datum Secretaris Notulist 

GMR  MR 15-09-2020 Simone Yvonne 

GMR  MR 10-11-2020 Simone  Eelkje 

GMR  MR 19-01-2021 Eelkje Rosemary 

GMR  MR 16-03-2021 Eelkje Suzanne 

GMR  MR 11-05-2021 Yvonne Simone 

GMR  MR 22-06-2021 Yvonne Rosemary 

GMR  MR    

GMR  MR    

GMR  MR    

GMR  MR    

 
 
 
 


