
MR-vergadering 17-11-2020

Datum 17 november 2020
Aanwezig Directie (YdH) + MR (DvV, MvdV, NGC & HdK) + OR (PB)
Voorzitter DvV
Notulist NGC

Gezien de afwezigheid van 2 pMr-leden, worden enkele punten die op de agenda stonden

doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Tevens worden de notulen van de afgelopen vergadering nog niet geakkoordeerd.

GEZAMENLIJK OVERLEG MR + DIRECTIE

1. Update ontwikkelingen binnen school

● Vervangingen: X. is met verlof, daar is vervanging voor gevonden. Per november is

afscheid genomen van L., ze zou invalwerk doen, maar ze werd ziek. A. is haar

vervanging en die staat nu bij groep 8. Voor het Corona-project is een

onderwijsassistent aangenomen, ze werkt ter ondersteuning bij gr 4, 5 & 6, maar dat

staat los van wat ze doet voor het Corona-project.

● Welgesteldheid nieuwe leerkrachten: kunnen de nieuwe leerkrachten wel hun weg

vinden, hebben ze het naar hun zin, gaat het goed met hen? YdH zegt dat alle nieuwe

mensen worden gecoached door een externe, YdH & D doen klassenbezoekjes om in

de gaten te houden. Ondersteuning van het team is er ook voor elkaar. YdH is een

trotse directeur. Het team is nu meer een team dan eerder, er is geen tweedeling

tussen oude garde & nieuwe lichting. Gezamenlijkheid is sterker. Er is wel nog een

scheiding tussen de kleutergebouwen en het hoofdgebouw, voor nu komt het wel

goed uit, maar met activiteiten wordt contact wel vastgehouden en daarin

geinvesteerd.

● Continuiteit: is moeilijk om vast te houden in deze tijd. Hoe zit het met uitval (ziekte /

studie) op de Eglantier. YdH puzzelt zichzelf helemaal suf zodat geen ene klas thuis

hoeft te blijven. Er zijn geen invallers, maar we zitten hier wel ruim in het jasje. Er zijn

collega's die extra werken en leerkrachten met meerdere taken, die worden ingezet.

Er is een goede flexibiliteit bij de leerkrachten. 

● IPC-uitjes: gaan niet door, er worden wel activiteiten de school binnengehaald.

Probleem van nu is ook de toneelavonden. Livestream is wel lastig, maar hier wordt

wel over nagedacht.
● Studiedag: heel klein en in kleine groepjes. Studiereis in April, na de kerstvakantie knopen

doorhakken over of het in het buitenland zal zijn of in NL.

2. Kennismaking voorzitter OR (O - DvV)
● Aangeschoven voor dit onderdeel is PB, de nieuwe voorzitter van de OR.
● Op dit moment bezig met schoolfotograaf, sinterklaas & kerst. Loopt tot nu toe goed,

connectie met elkaar en leerkrachten loopt goed. Als er vragen zijn komt er ook
duidelijk antwoord. Aanpassingen worden ook goed opgepakt.

● Leden OR: PB, D, P, S  & C.



● Financieel overzicht: veel papierwerk, maar als er vragen zijn kan PB bij C en YdH
terecht. Waar vorig jaar aan is besteed, krijgt ze wel antwoord op. De OR is qua
financien wel gezond, daar hoeven we geen zorgen over te maken.

● Schoolgeld: Innen schoolgeld is actief, later dan normaal. De eerste inning eind november.
Volgend jaar opletten dat het eerder wordt klaargezet, in oktober. De MR heft vorig jaar de
begroting gezien en goedgekeurd. Goed om de MR de jaarafsluiting te laten zien en de
begroting te laten zien aan de MR. Dit is ook een wens van de OR, voor het huidig jaar is
gewerkt met een schatting. De Eglantier blijft een van de scholen met de laagste
ouderbijdrage, ook in vergelijking met andere TPO-scholen.

● Relatie OR met de MR: de formele rol van de MR ten opzichte van de OR moet uitgezocht
worden. We kunnen als MR verzoeken om twee weken voor de volgende MR vergadering de
jaaroverzicht aan te leveren. (4 januari 2021). De begroting zouden we voor de
zomervakantie al willen, zodat we hier nog op kunnen schieten en eventueel het aangepast
kan worden.

3. Corona-update (O - YdH) - 10 min
● ventilatie: er is een rapport geweest, daar bleek uit dat de ventilatie niet helemaal

goed is. Het wachten is nog steeds op een plan vanuit de gemeente om het te
verbeteren. Landelijk is verplicht gesteld om alle scholen te controleren, hier voldoet
de Eglantier niet aan. Het plan om hier wel aan te gaan voldoen moet nog komen. De
voorkeur van de school is hoe het nu ook in de praktijk gaat, dat er een natuurlijke
ventilatie is. Het rapport is gebaseerd op een bouwkundige ventilatie. Er hangen CO2
filters waar aan te zien hoe hoog het is. In kleinere ruimtes slaat het wel uit, maar
door ramen open en deur open te zetten is er wel een circulatie. Het is voor nu niet
duidelijk WAT er veranderd moet worden, en WIE dat moet financieren. Wanneer de
YdH het ontvangt zal ze het doorsturen naar de MR.  

● beleid: mondkapjesplicht in school (voor ouders, straks ook voor de wet voor
iedereen boven de 12). Communicatie naar ouders is veranderd, omdat GGD heeft
aangegegevn dat school dit niet hoeft te delen. Nav de nieuwe persco kan YdH een
update doen over de stand van zaken.

● Corona subsidie: diverse activiteiten worden aangeboden: o.a. sportlessen na
schooltijd, gesprek met DOK om leesplezier te vergroten, en zo doende woordenschat
te hogen. Theaterlezen en interactief voorlezen met kleine groepjes kinderen. De
kinderen voor wie het belangrijkste is, gaan eerst. Biebpasjes zijn binnen Van herst tot
kerst is MP 3 aan de beurt, kerst-voorjaar MP2, daarna kijken hoe we de kleuters
kunnen helpen met de extra gelden.

Extra punt: leerlingpopulatie

● Trekken we door TPO ook andere ouders aan, van verder. De school krijgt ook nog steeds

kinderen uit de buurt, waardoor er een goede mix blijft. Is de verhouding gewijzigd door de

jaren heen (pijnacker, rijswijk, rotterdam en den haag). Verzoek aan YdH om te kijken of we

hier inzicht op kunnen krijgen. De gegevens die we vragen is veranderd, we mogen ivm

privacy niet meer vragen naar bv opleiding van de ouders. Ons schoolgewicht is wel

verzwaard.  

● Hoe profileert de school zich hiermee naar ouders, en wat voor publiek trekken we aan. Is dit

een gewenste ontwikkeling. Het mooie op dit moment is dat er echt een mix is van type

leerlingen. Voor nu in de wijk Voorhof nog een goede naam hebben en weinig concurrentie,

waardoor kinderen uit de buurt blijven komen.



● leerlinggewicht, wijziging hoe geld aan de school besteed wordt. De lijst waar punten op

toegekend wordt, kan gedeeld worden. 

● 243 leerlingen, in totaliteit meer, omdat de kopklas meetelt en die is gegroeid. 

● Vreemdelingen: 1 jaar en 3 maanden meetellen, dit jaar 18 - meestal is het rond de 10. vb

vader die komende 4 a 5 jaar bij de TU gaat werken. Meer hoogopgeleide hiertussen. De

internationale school trekt de ouders aan, maar na een jaar komen ze naar de Eglantier. Dat

moet beter afgestemd worden met de internationale school.

Extra agendapunt: relatie met buurt

● Op social media zijn beelden met drukte te zien, vooral de terugkeer van groep 8 was

luidruchtig. YdH hoort de buren niet over drukte. We doen ons best met afstand

houden. Straks ook met sinterklaas, dan komen er geen  ouders bij. Er is vanuit de

school wel contact met de flatbewoners tegenover, ook wordt school benaderd door

huismeester over bv het dak. Contact is er wel, en we hopen dat buurtbewoners ook

naar YdH komen als er iets is. 

Extra agendapunt: communicatie naar ouders

● rumoer bij ouders over de communicatie, over het Halloween en feest van Juf L.

Heeft geleid tot teleurstellingen bij kinderen en onrust bij kinderen en ouders.

● Binnen het team was het ook rommelig, hier is intern reeds over gesproken.  

Kwaliteitskaarten:

● Hier bij horen een stuk of 30 ambitiekaarten. Hoe kunnen die het beste gedeeld
worden met de MR?

● De MR gaat er onderling over hebben en koppelt dat terug naar ydH. 

Agendapunten voor het volgend overleg:

● Kwaliteitskaarten
● Begroting


