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Notulen MR 29 maart 2021 
 

 

Concept Notulen MR-vergadering OBS Het Eiland 
 

Dat.: 29 maart 2021 Aanv.: 19.00 uur Loc.: MSTeams 

 
aanwezig (+)  
afwezig (-) 
 
notulist (N)  
vergadervoorzitter (V) 
 

   

 

RelA – (N) +  

NW  - (V) +  

IvH - (leerkracht) +  

PS -  (leerkracht)  +  

FB – (directie) +  

   

 

 
 

1. N. opent de vergadering om 19.00 uur 
 

2. Notulen en actiepunten:  
De notulen van 15 februari zijn vastgesteld.  
 

3. Punten directie 
3.1 RIE (informerend): Rie is afgenomen en afgerond. Werkpunten zijn afgerond of 
gepland. Geen bijzonderheden. 
3.2 Nationaal Onderwijs Plan (NOP) (informerend, advies, instemming): Het NOP is voor 
een periode van twee schooljaren. Het bedrag voor het Eiland is nog niet bekend. Doel 
van het plan is de scholen de gelegenheid geven de negatieve effecten op het onderwijs, 
opgedaan tijdens de corona crisis, te herstellen. Zaan Primair heeft een werkplan 
opgesteld. Doel: we brengen in kaart wat de Coronaperiode met onze leerlingen heeft 
gedaan; we zetten herstel in waar dat nodig is, met wetenschappelijk bewezen 
aanpakken, gericht op de lange termijn; de crisis en deze investering benutten we om een 
kwaliteitsslag te maken; we zorgen dat ook problemen waar het onderwijs al voor Corona 
mee worstelde worden aangepakt. Een gedegen voorbereiding is nodig om optimaal 
recht te kunnen doen aan de leerlingen. Zaan Primair heeft een kernteam samengesteld. 
Dit team bestaat uit:  

• Teamleider I&K + directeur (vooral gericht op onderwijskwaliteit)  

• Teamleider P&O + directeur (vooral gericht op personeelsbeleid)  

• Teamleider Financiën + directeur (vooral gericht op financiën)  

• 1 bestuurder  

• 1 procesmanager  

Dit kernteam stelt de richtlijnen op voor de te maken programma’s op de scholen, sluit 
afspraken kort met de diverse afdelingen, verzorgt de communicatie, bewaakt de planning 
en ondersteunt scholen bij het maken van keuzes. Dit team heeft een totaaloverzicht en 
kan scholen ook met elkaar in contact brengen. Dit zal zeker de komende maanden een 
forse tijdsinvestering vragen, maar ook het beoordelen van de plannen zal tijd vragen. 
Rondom het kernteam staat een meedenkteam. Zij zullen input en feedback geven aan het 
kernteam.  

Plan Het Eiland: Het Eiland maakt op de studiedag van 2 april een uitgebreide en gedegen 
analyse van de leerlingresultaten en overige gegevens. Er wordt vanuit de analyse een 
groeps- en leerling plan opgesteld tot de zomer en voor erna (tot de volgende analyse).  

Er is de wens uitgesproken met homogene groepen te kunnen werken met een kleiner 
leerlingaantal. De school zal zich richten op kwaliteitsslag voor de leerling, van de 
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leerkracht en van de school (drie niveaus). Op 2 april zullen we ons ook buigen over de 
periode 21-23. We starten vanuit de pijlers vanuit de visie, bepalen onze ambities naar het 
schoolplan en zullen onze doelen formuleren in een jaarplan en uitwerken naar wat dit voor 
de praktijk betekent. In het kort: van visie/pijlers naar ambitie en praktijk.  

4. Punten oudergeleding 
4.1  Brief vanuit OC: ouders van de OC willen ook graag gevraagd en ongevraagd advies 
geven aan de MR over het schoolbeleid. De MR hoort graag van alle ouders en is blij met 
alle input. 
4.2 Corona: we merken op dat de informatievoorziening over de coronamaatregelen niet 
tijdig binnen komen bij ouders. Als ouders al onderweg naar school zijn, horen zij soms 
dat de leerkracht niet aanwezig is. In het noodplan is vastgesteld dat de eerste dag een 
lesvrije dag is. De leerkracht (sommigen) laat het thuiswerk wel direct ingaan op dag 1. 
Dit zorgt voor ruis bij de ouders. Afspraak is dat de eerste dag altijd een lesvrije dag is, 
zodat leerkracht en ouders/verzorgers zich kunnen voorbereiden. 
4.3 Kwetsbare kinderen: alle kwetsbare kinderen zijn in beeld en waar nodig is er ook 
begeleiding vanuit school. 
4.4 i. Corona regels: mogen kinderen vragen stellen binnen de 1,5 meter. De leerkrachten 
proberen inderdaad de 1,5 meter zoveel mogelijk te handhaven. Risico kan zijn dat het 
kind geen (extra) instructievraag durft te stellen. Instructies zijn klassikaal of in groepjes 
aan een instructietafel. Bij de kleuters is het niet mogelijk om de 1,5 meter afstand te 
handhaven. Vaak handen wassen en het kind thuishouden bij verkoudheidsklachten 
werkt hier het beste. 
4.5 Formatie en personeelszaken: P.S gaat tot aan de zomervakantie volledig over naar 
groep 6a. P.K gaat fulltime aan de slag in groep 1-2 A. Na de zomervakantie keert P.S 
terug op groep 1-2 A. 
4.6 Leerling telling: 193 kinderen 
4.7 Tutoyeren in de mail/brieven > eenduidigheid, voorkeur voor u. F.B zoekt bij Zaan 
Primair uit wat het beleid is. 
 

5. Stand van zaken leerkrachten: geen inbreng.  
 

6. Jaarplan bespreekpunten: niet aan toegekomen wegens tijdgebrek. 
 

Sluiting: N.  sluit de MR-vergadering af om 21.00 uur. 

 
Volgende MR vergaderingen: 

1. Maandag 17 mei 2021 
2. Maandag 7 juni 2021 

 

 

 

 


