
 

Notulen MR De Ziep       
 

Datum: 2 september   
Tijd: 19.30   
Plaats: Beeld bellen   

 

Bestemd voor: 
Directie:  
Medewerkers:   
Ouders:   

 

 

Directie & MR 
1.    Opening en vaststellen agenda 
 
2.    Notulen vorige vergadering + Actiepunten 

    Notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website. 
        

3.    Mededelingen van de Directie 
    -Hoge wtf: Personeel met een hoge werktijdsfactor hebben een gesprek gehad met directie. Per 
personeelslid is de extra inzet berekend. Personeelsleden geven aan dat het nu duidelijk is en voor 
iedereen hetzelfde en gelijk.  
 

4. Start na de vakantie, richtlijnen (zie info nieuwsbrief naar ouders) 
-Tot de herfstvakantie is de inval (voor zwangerschapsverlof, personeelsleden die in risicogroep 
vallen) geregeld maar voor daarna is directie nog op zoek naar inval.  
Er zijn zorgen over ziekte van leraren en het lerarentekort.   
Door de oudergeleding wordt benoemd dat er zorgen zijn over gemiste stages en onderwijs. 
Directie onderzoekt hoe leerlingen vanuit dagbesteding door kunnen stromen naar arbeid. Veel 
arbeid plekken doen hun deuren dicht door de corona tijd. Binnen school is KPC Repro en Keuken 
weer gestart. 
-Vraag oudergeleding: Wanneer leerlingen ziek zijn krijgen ze dan digitaal onderwijs? Leerkrachten 
hebben hier geen tijd voor want ze werken nu volledig. Ideeën die voortkomen uit gesprekken die 
MT heeft met ouders en personeelsleden: kunnen leerlingen via een laptop aansluiten bij de les. Is 
het mogelijk om dit nu op school al te oefenen.  
-Collega’s die in de risicogroep vallen ondersteunen werkende collega’s. Daarnaast gaan de 
thuiszittende collega’s via videobellen lessen organiseren of op school lessen verzorgen achter een 
scherm. 
-onderzoek corona: samenvatting delen via website. 

 
5. Informatieavonden voor ouders:                                                                                                            -

Een aantal personeelsleden hebben hun zorgen geuit over de ouderavond bij MT en MR. 

-Ideeën om informatie te delen met ouders; Informatie digitaal delen via mail, presentatie digitaal, 

oudergesprekken verlengen zodat informatie gegeven kan worden. 

-De powerpoint van de MR wordt op de website geplaatst.  

 

 



 
-De Onderbouw heeft meer informatie te delen omdat veel ouders nieuw zijn op de ziep. 

Personeelsleden uit de onderbouw hebben aangegeven een aangepaste presentatie te maken. De 

middenbouw en bovenbouw maken een powerpoint presentatie voor ouders die via mail wordt 

opgestuurd. Tijdens de oudergesprekken kunnen ouders vragen stellen over de informatie. 

-oproep voor kandidaten; MR maakt brief om via parnassys te versturen.  

 

6. Fietsenhok  

Het fietsenhok van het personeel wordt uitgebreid. 

 Bij het cruifcoart en bij de buren komen palen waar fietsen aan vastgemaakt kunnen worden. 

 

7. Rondvraag 

-De personeelsgeleding heeft een vraag gesteld bij de GMR voor een nieuwe MR cursus. 

Volgende vergadering : 

14 oktober; (beeld bellen) werkdrukverminderingsgelden 

 6 januari; jaarplan, info over uitstroom 

 3 maart; schoolgids en vakantierooster 

26 mei 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
    

MR 
8.  Brief maken voor ouders 
 

 


