
 

 

 

 

Notulen  

  
 
Aanwezig  
Erin van Duren (PG) 
Henny Dullens (PG) 
Marieke Brouwer (OG) 
Laurence Barning (OG)                        
 
Gasten 
Louise Witvliet (directie) 
  
Afwezig 
 
Notulist                  Erin 
Voorzitter                      Marieke 
Datum vergadering    24-11-2020  
Locatie           via Teams 

  

  

 
Overlegvergadering met directie  
 

1. Opening en vaststellen van de agenda  

Henny is vanaf heden vast lid van de MR. Het schooljaarverslag terug laten komen op de agenda. 

 

2. Notulen overlegvergadering  

De notulen van 8 september worden aangevuld.  

 

3. Actielijst en actiepunten (en jaarplanning) 

Marieke werkt de actielijst bij. Daarbij zal punt 6 worden afgevoerd. Punt 29, de begroting, komt 

jaarlijks terug. Begin 2021 zullen Laurence en Henny de begroting bespreken met Louise.  

Volgens de jaarplanning zou het schooljaarverslag op de agenda moeten staan. Het 

schooljaarverslag is opgesteld. Deze wordt door Louise gemaild naar de MR. Afgesproken is deze  

door te nemen en via de mail vragen te stellen. Terug laten komen op volgende vergadering. 

 

4. GMR, instemmingsverzoek ventilatie 

Rapportage over de ventilatie van De Leilinde is naar behoren. Ventilatie is bij renovatie 

aangepast. Het ventilatiesysteem ververst lucht van buiten. Voor alle scholen binnen OPOPS 

worden CO2 meters aangeschaft. Deze moeten op juiste hoogte worden gemonteerd. 

Terugkoppeling naar GMR: bovenlichten altijd open (trekt lucht naar binnen / ververst lucht), CO2 

meter wordt gemonteerd.  

 

5. Cursus MR 

Laurence, Marieke en Louise melden zich aan voor de cursus MR. 
 

6. Voortgang andere schooltijden 

Louise heeft uitgezocht welk verschil er in kosten is tussen de huidige situatie en het 5 gelijke 

dagen model. Dit komt neer op een bedrag van €2.500 wat de woensdag erbij duurder is. Wat de 

spelregels betreft mag een school zelf bepalen hoe je het continurooster inricht als er maar 

voldaan wordt aan de wettelijke leerlingebonden uren per jaar. De MR heeft hiermee 

instemmingsrecht. Ouders moeten via een enquête bevraagd worden.  
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De opties die nu op tafel liggen zijn: 

 Huidige aanbod van leertijd met dezelfde begin- en eindtijden. 

 Huidige aanbod van leertijd, maar inkorten van de pauzetijd voor leerlingen met 15 

minuten. Gevolg: 15 minuten later beginnen of 15 minuten eerder uit. 

 5 gelijke dagen model. 

 

Bovenstaande terug laten komen op eerstvolgende teamvergadering van 9 december of studiedag 

van 11 januari. Daarna de MR op de hoogte stellen over bevindingen van het team. De enquête 

voor ouders zal in februari uitgaan. In maart/april worden team en ouders op de hoogte gesteld 

van de beslissing in de schooltijden. Eventuele nieuwe schooltijden zullen hoogstwaarschijnlijk in 

het nieuwe schooljaar 2020/2021 ingaan. 

 

7. Laptops groep 7 en typecursus 

De nieuwe laptops worden als prettig ervaren door de leerlingen van groep 7 als door de 

leerkrachten. De keuze om te starten in groep 7 heeft te maken gehad dat zij nog 2 jaar met de 

laptop kunnen werken en de leerkracht van groep 7 en 8 zelf computervaardiger zijn. Volgend 

schooljaar worden voor de nieuwe groep 7 laptops aangeschaft en voor het jaar daarop laptops 

voor groep 6. In de groepen 6 t/m 8 wordt uiteindelijk met laptops gewerkt. De laptops bieden 

meer mogelijkheden dan de tablets en zijn gebruiksvriendelijker.  De typecursus wordt gegeven 

vanuit Ambrasoft. Voor een bedrag van €250 per jaar mogen alle leerlingen van de school zich 

aanmelden. De typecursus is elk jaar weer beschikbaar. 

 

8. Coronamaatregelen 

De stichting heeft zich aangemeld voor de subsidieregelingen voor achterstanden door Corona. 

Deze subsidie is toegekend aan alle scholen van OPOPS. De Leilinde heeft subsidie gekregen voor 

17 leerlingen die een duidelijke daling laten zien binnen hun eigen niveau. Uiteraard kunnen 

andere leerlingen aansluiten die dezelfde hiaten ondervinden. Een voorwaarde is wel dat de 

remedial teaching plaatsvindt tijdens taaktijd en dat er een andere methode wordt gebruikt. Om 

leerlingen te selecteren wordt gekeken naar afwijkingen bij het laatste Cito moment.  

Er is een format ontvangen, waarmee gewerkt gaat worden. Erin, Jose en Louise gaan dit verder 

oppakken. 

 

9. Rondvraag 

Laurence: vraagt om toegang tot de office365 omgeving. Marieke zal de teamsite actualiseren. 

Notulen en agenda’s worden vanaf heden naar teamsite gedownload. 

Louise: geeft aan dat de website is geüpdatet. PR zaken hebben geleid tot meer rondleidingen.  

Marieke: voorstel om MR vergaderingen op ouderkalender terug te laten komen. MR 

vergaderingen zijn tevens openbaar, ouders kunnen als toehoorder deelnemen. 

 

Sluiting vergadering :  20.20 uur 


