
NOTULEN MR maandag  7 februari 2022  

Aanwezig: Christine, Coby, Ger, Patricia, Stefan, Trude, Wendy 

Afwezig: - 

 

1.Opening  

De vergadering wordt om 19.30 h geopend 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Na een paar toevoegingen goedgekeurd 

 

3. Ingekomen stukken 

Verslag leerlingenraad 

 

4. Uitgaande stukken 

-  

 

5. Leerlingraad 

“Er is op dit moment niets te melden. 

De weken na de kerstvakantie zijn vooralsnog niet 'gewoon' verlopen (heftige gebeurtenis, 

klas in quarantaine). Ik ga navragen in hoeverre ik de leerlingenraad nu door kan laten gaan 

en zal je op de hoogte stellen als er weer een vergadering is geweest.” Iris 

Iris zal verslag doen aan Coby of Christine zodat zij het kunnen meenemen naar de MR. 

 

6. Terugkoppeling Regioraad / GMR 

Verslag van de GMR op de website: niets belangrijks voor de MR. 

geen stukken ontvangen van Regioraad 

 

7. Mededelingen directie 

Iris, Barbara en Linda zijn begonnen na verlof / in de formatie. 

NPO gelden 



De stage van juf Daniek is afgelopen. Ze is onderwijsassistente en tot haar vervolgopleiding start is ze 

inzetbaar. Ze is voor 20 uur in de week afgenomen tot de zomervakantie. Dan is nu al het NPO geld 

ingevuld. 

Begroting 2022 

Goedgekeurd.  

€20.000 De meubels voor groep 7/8 en de lerarenkamer  

€2400 Gymmatten 

Laptops en I-pads vervangen 

€12.000 voor nieuwe methode lezen en begrijpend lezen 

 

Verlengde kerstvakantie:  

noodopvang is soepel verlopen, veel leerkrachten boden inzet aan. 

Corona  

Waart ook bij ons op het dorp rond. Er zitten een aantal leerkrachten ziek thuis en er hebben ook 

wat klassen in quarantaine gezeten. Dit heeft consequenties gehad voor de toetsen en voor 

schoolanalyse van de resultaten. De uitgifte van de rapporten kan wel volgens planning gebeuren.  

Traject naar goed: uitstellen 

Bestuur moet een school voordragen bij de inspectie, dat zou dan 28 maart gebeuren. Dan komt 

binnen een paar weken de inspecteur op school. Daar voor moet er eerst een externe audit 

uitgevoerd worden en moeten de verbeterpunten serieus opgepakt worden. 

Door alle gevolgen van corona op school is nu het moment niet, in overleg met het team besloten 

om dit traject niet voor de zomervakantie te doen. Bestuur wordt gevraagd of het daarna kan of 

anders niet voordragen. In de tussentijd worden wel al wat verbeterpunten opgepakt, bijv. het 

kwaliteitsbeleid. 

Jaarverslag MR: 

De inspecteur heeft wil ook het jaarverslag van de MR zien, daar moet dus iets van opgeschreven 

worden. Het gaat erom of het wel/niet aanwezig is (Actie Trude, Stefan heeft oude verslagen) 

17 januari: 

Ger en Patricia zijn gekomen na een telefoontje van Riannne. Fijn dat Patricia en Jacqueline ook 

beide aanwezig waren. Dit stond ook in een veiligheidsplan wat er even bij gepakt was over de 

veiligheidspersoon. 



De veiligheidsdiensten hadden heel snel een overleg gecreëerd op initiatief van de gemeente (?) met 

alle betrokkenen die enigszins een rol hadden. Dat leek eerst alsof het teveel zou zijn maar de 

tweede dag bleek het al handig was doordat er korte lijnen voor overleg waren. 

Slachtofferhulp is een nog paar dagen zichtbaar aanwezig geweest in de kerk en het dorpshuis, ook 

specifiek voor kinderen / ouders. Vanuit school is er extra aandacht geweest door directie/school 

maatschappelijk werk/IB bij het plein rond halen/brengen in de eerste week. Schoolmaatschappelijk 

werk is ook de hele week op school aanwezig geweest. Alle hulpdiensten waren vlakbij en bereikbaar 

voor ouders en voor school. 

In de scholengroep hebben een aantal scholen onlangs te maken gehad met de dood, van een ouder 

of leerling. Deze maand nog wordt er gezamenlijk met die scholen gekeken of er een toevoeging 

gemaakt kan worden voor het veiligheidsplan met stappenplan en modelbrieven aangezien alle 

protocollen die er nu zijn niet afdoende de lading dekken. 

 

8. Evaluatie ernstig incident 17 januari 

Het protocol overlijden leerkracht/kind is gebruikt, maar die gaf weinig handvatten. Er moet dus echt 

iets komen voor dit soort incidenten. De impact van het incident is leidend niet wat er gebeurd is. 

Dat wordt een EduMare breed protocol. Voor dit soort situaties valt geen echt protocol te maken, 

wel iets in de zin van aandachtspunten/stappenplan. 

Het voelde op school veilig. Met de deuren dicht en iedereen was er voor elkaar.  

Eerst in het team overleggen over wat en hoe er gecommuniceerd zou worden was positief ervaren 

door het team. Kritiek van de ouders was dat er pas heel laat gecommuniceerd werd. Spanningsveld 

tussen zorgvuldig en vlot. De brief is ook eerst gelezen door een communicatiemedewerker die er 

gelijk bij betrokken was. En politie moest ook eerst goedkeuring geven. 

Ouders van de kleuters hebben allemaal de communicatie heel wisselend aangepakt. Er zijn er ook 

die gekozen hebben om niets te zeggen. Daardoor ontstond er de volgende dag onrust op de whats-

app omdat er vrij heftige verhalen rondgingen. Dingen die ze die middag op de gym hadden gehoord, 

van oudere broertjes/zusjes of meegeluisterd van volwassenen. Het belang van het thuis bespreken 

ook als kinderen er zelf niet over beginnen moet benadrukt worden in de brief. 

De informatie van schoolmaatschappelijkwerk en de website van slachtofferhulp over hoe om te 

gaan met dit soort gebeurtenissen met kinderen was heel verhelderend. Die kwam de tweede dag en 

zou je eigenlijk gelijk willen krijgen omdat die zoveel handvatten geeft voor de communicatie. Dit 

kwam later doordat het eerste overleg met alle betrokkenen pas om 4 uur ‘s middags was. 

Betrek evt. ook de crisisdienst van gemeente bij het opstellen van het nieuwe stappenplan.  

Beschrijf welke instanties betrokken worden. De GGD had de leiding in het geheel en kon iedereen 

goed verbinden. GGD en slachtofferhulp hebben hier een team voor en moeten dus  snel betrokken 

worden. 



Groep 7/8 kreeg vrij veel mee qua hulpdiensten. Er waren er ook bij die zelf informatie gingen 

zoeken. Dat is niet tegen te houden, het was allemaal zo overweldigend. Internet afsluiten is geen 

optie ivm parro en de leerkrachten moeten even iets kunnen opzoeken om te ergste onrust in de klas 

weg te nemen. Het is goed dat kinderen communiceren en dat de leerkracht dat de regie kan pakken. 

 

9. Veiligheidsplan 

Akkoord voor niet school specifiek maken van: 

-  bijlage 5 Draaiboek bij klachten over seksuele intimidatie leerling 

- bijlage 7 Gedragscode wet op bescherming van persoonsgegevens 

- bijlage 11 integriteitscode gedragscode 

- bijlage 12 Katern toelating, schorsing en verwijdering 

- bijlage 13 Stappenplan schorsing en verwijderen 

- modelbrief schorsing leerling 

- modelbrief voorgenomen verwijdering leerling 

- modelbrief definitieve verwijdering leerling 

 

8. Acties 

Wie Wat Uit vergadering gereed 

Ger Stukken 

Veiligheidsplan e-

mailen 

02/11/2021  

Trude Doornemen Stukken 

Veiligheidsplan 

02/11/2021 07/02/2021 

Trude Jaarverslag MR 07/02/2022 Einde schooljaar 

 

10. Rondvraag 

- 

 

11. Sluiting 

De vergadering wordt om ongeveer 20.30 gesloten. 


