
VERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VERGADERING PJS   
 
  
Datum: 9 juni 2020, aanvang 20.00 uur  

Plaats: via TEAMS 
MR leden: 
 
 
Schooldirecteur 

Eelkje Jongkind-Schuurman, Yvonne Klanker, Simone Klaver 
Mike Oudejans, Rosemary Kracht, Suzanne Slort 
 
Frans van de Gevel 

Afwezig:   
Notulist: Rosemary 

 
- Notulen vorige vergadering + actielijst doornemen.  

Notulen op site zetten. 
Schoolplan en pestprotocol blijven nog even op de actielijst staan (samengevoegd). 
Deurbeleid is nu niet van toepassing. 
Informeren groep 3/4: ideeën voor inloop einde van dag. Dit zal besproken worden met de 
desbetreffende leerkrachten. 
Duurzaamheidsbeleid: nu niet aan toegekomen. ‘on hold’ wordt tzt opgepakt. 
 

      -      Mededelingen (Frans)  
- Formatie: Stand van zaken 

o Extra tijd MT 
o Tijd voor ICT 
o Op de inzet van de leerkrachten wordt druk gepuzzeld.  De meeste 

leerkrachten hebben een voorkeur hebben voor de middenbouw. 
o 12 groepen. Samenstelling wordt gecommuniceerd met ouders en daarna 

wordt bekend gemaakt welke leerkracht ingezet zijn op de groepen. 
- Groepsindeling komend schooljaar  

o Ideeën vanuit MR zijn toegejuicht en doorgevoerd. Voor- en nadelen zijn 
besproken in het team. 

- Vakantiedagen en studiedagen (7) 
Studiedagen eerlijk verdeeld over de weken en zoveel mogelijk aaneensluitend na 
andere vrije dagen of weekenden. 
Besproken wat dat betekent voor de part-time docent die dan een extra volle 
werkweek heeft. 7 studiedagen waarop heel het team bij elkaar komt, wordt als 
waardevol gezien. 

  Positief advies op studiedagen en vakantierooster 
  PM: 8 okt als studiedag in 20-21 

- Gemixte groepen bij de kleuters bij de ondersteuning wenselijk of niet-wenselijk? 
Dit moet kunnen en is volgens de RIVM regels. 
Hoe zit het dan met gescheiden buitenspelen? Dat blijft zo. Het is helder richting 
kinderen en is gemakkelijk voor de leerkrachten. 

- Vervanging van kamp 
Daar is een goede vervanging voor gevonden. 

- Musical 
2 uitvoeringen alleen voor ouders, waarbij de RIVM nageleefd worden en een live 
streaming. 

- Evaluatie inzet werkdrukgelden schooljaar 2019-2020 
Ingezet op: gymlessen door vakdocent, muziek om de week, extra ondersteuning door 

onderwijsassistenten in bovenbouw en groep 3 en kleutergroepen in laatste deel van 

het schooljaar, extra inzet bij groep 8 voort te zetten. 
Evaluatie met teamleden op maandag 25 mei:  
Zinvol – zeer waardevol: gymlessen, inzet ondersteuning groepen  

- Inzet werkdrukgelden schooljaar 2020-2021  
o Er is een wensenlijst met prioritering. Die is grotendeels gelijk aan dit 

schooljaar: gym, ondersteuning grote groepen en ondersteuning aan 



meerbegaafde leerlingen. Deze worden als realistisch gezien om te behalen 
met de werkdrukgelden.  
Instemming van leerkrachtengeleding. 

- Verdere mededelingen van Frans  
o IKC plannen zijn geschetst en wordt meegenomen als actiepunt naar 20-21. 

- Ouder vragenlijst: is stop gezet vanuit de stichting. PJS had reeds veel input gehad 
die later meegenomen zal worden.  

- Afsluiting MR van dit schooljaar. Is er nog een vergadering nodig? Passende 
afsluiting? 
 

- Inzet werkdruk akkoordgelden en instemming komend schooljaar.  
Unanieme instemming van leerkrachtengeleding. 
 

-  Vakantiedagen en studiedagen  
 Positief advies op studiedagen (7) en vakantierooster 

 
- Evaluatie MR afgelopen schooljaar 

Wat behouden van dit schooljaar en hoe komend schooljaar verder? 
Online vergaderen bevalt. Dat kan ook volgens schooljaar deels blijven bestaan. We vinden 
elkaar ook snel in de app. 
Rollen en taken blijven dezelfde. Taak van secretaris: gezamenlijk voorbereiden of op 
toerbeurt of 2 om 2. 
Tip: op einde vergadering punten maken voor de volgende vergadering, zodat ook Frans weet 
wat er op de planning staat. Agenda over 6 bijeenkomsten spreiden en de agenda in 
hoofdlijnen alvast klaar zetten. 
 

-  Huishoudelijke zaken 
- Binnengekomen mails (Mike)  

Geen  
 
-  Nieuws vanuit de GMR.  
 Geen punten. Zij vergaderen nog eenmaal. Als daar punten uitkomen dan wordt dat gedeeld. 
 
-     Nieuwe actiepunten  
 Wat leeft er?  
 Formatie – hoe kan dat eerder? 
 Naar voren gekomen uit vorige vergaderingen:  

o Functioneringsgesprekken houden  
o IKC 
o Rekenonderwijs  

Rondvraag  
Contact hebben (via app) als er in de zomervakantie iets veranderd rondom het corona beleid 
wat de basisscholen betreft. Dan de eerste MR vergadering in de startweek. 
 

 
Stukje voor de nieuwsbrief: 
De MR is weer digitaal bij elkaar gekomen en geïnformeerd over lopende zaken.  
Een positief advies is gegeven op het rooster voor de studiedagen en het vakantierooster. Ook is er 
akkoord gegeven op de inzet van de werkdruk akkoordgelden op het geven van gym door een 
vakleerkracht, ondersteuning van grote groepen en ondersteuning aan meerbegaafde leerlingen. 
De MR had een advies over de groepindeling neergelegd bij de directie. Het advies kreeg grote steun 
in het team en dit zal doorgevoerd worden in de uiteindelijke groepsindeling. 
De formatie is door de huidige omstandigheden wat vertraagd en krijgt nu prioriteit om de leerkrachten 
duidelijkheid te geven over het volgend schooljaar en vervolgens de ouders tijdig te informeren over 
de groepsindeling.  
Er waren geen specifiek vragen binnen gekomen op het e-mailadres van de MR. Vragen en 
opmerkingen over de coronamaatregelen en het daarop gekozen beleid van de PJS zijn aangedragen 
door de directie. De MR kon zich goed vinden in de gemaakte keuzes, die in overeenstemming zijn  
met de RIVM-regels. 



Tot slot is de (werkwijze van de) MR geëvalueerd. Aan het begin van dit schooljaar zijn 3 nieuwe 
ouders bij de MR gekomen. Dat was een behoorlijke verandering waar we ondertussen een weg in 
hebben gevonden. Er is besloten de rollen dezelfde te houden en de taken gelijkmatig te verdelen 
onder de leden. 
Dit was de laatste MR vergadering voor dit schooljaar. Als de situatie rondom de coronamaatregelen 
veranderen en dit consequenties heeft voor het basisonderwijs, zal er nogmaals samengekomen 
kunnen worden in dit jaar of net voor de start van het nieuwe schooljaar. 

 
 
 

 

 

 


