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Kindcentrum Vroondaal 
Medezeggenschapsraad 

 
 
Extra ingelaste MR vergadering 24-4-2020 
Onderwerp: hervatten onderwijs vanaf 11 mei 
Aanwezig: Judy &  Jelle namens directie, Mireille (voorzitter), Lisanne, Claudia, Marnix, Erhan, 
Wieteke (notulen) 
 
Voorinformatie:  
Er zijn door school, in overleg met het team, 2 modellen opgesteld (model A en model B). Gisteravond 
is bekend geworden dat er geen pedagogisch medewerkers ingezet kunnen worden tijdens de TSO. 
Hierdoor is de school gedwongen om met model B te gaan werken. 
Judy en Jelle zijn aanwezig tijdens deze bijeenkomst om de keuze voor het model verder toelichten. 
 
De actualiteit haalt je voortdurend in, waardoor richtlijnen steeds wijzigen. Idealiter had de school 
gekozen voor model A met handhaving van de normale schooltijden, met inzet van Triodus voor de 
TSO.  
Er is, vanwege de werk-rusttijdenregeling van de leerkrachten gekozen om te starten vanaf 9.45. Op 
deze manier kunnen ouders vanaf 14.45 een beroep doen op de BSO. De voorschoolse opvang 
namens Triodus zal ook mogelijk zijn, tussentijdse opvang (TSO) niet.  
Het is de verwachting dat er 3 weken m.b.v. het model gewerkt zal gaan worden en dat, indien er 
geen piek in Corona besmettingen optreedt, de regels voor de scholen nog meer versoepeld zullen 
worden.  
 
De MR heeft zitting zonder last- of ruggenspraak. Vanuit de PMR moet instemming verleend worden 
op de verandering van werk- en rusttijdenregeling. Vanuit de OMR moet instemming worden gegeven 
op de wijziging van de schooltijden en de inhoud van het onderwijsconcept (komende weken meer 
focus op de basisvaardigheden dan op thema-onderwijs). Op grond van artikel 14 lid 1 onder h in de 
WMS. 
 
De MR geleding heeft de volgende vragen:  
 

• Waarom is er niet gekozen voor spreiding in het halen en brengen?  

• Nieuw in te stromen kinderen (vierjarigen).  
• Noodopvang; indien er kinderen van de noodopvang gebruik maken, zal er geen gym 

gegeven worden. Mag er uberhaupt gym gegeven worden?  
• Hoe wordt naar ouders gecommuniceerd dat thuiswerkaanbod er anders uit gaat zien?  

• Waarom wordt er niet gekozen voor vervanging van juf Toby voor groep 5?  
 
Antwoorden:  
 

• De school heeft, op grond van de werk- en rusttijdenregeling ervoor gekozen om niet 
gespreid te brengen en halen. Ook wordt als nadeel gezien dat ouders van kinderen  
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in verschillende groepen lang in de buurt van het parkeerterrein moeten wachten, 
wat onnodige ophoping van ouders zal geven.  

• De ouders van de nieuw in te stromen kleuters worden gebeld door 
bouwcoördinator Joke. Zij legt aan ouders de nieuwe situatie voor. Er worden geen 
ouders toegestaan binnen de school of de hekken van school. Ouders hebben de 
keuze om hun kind, net zoals alle andere kleuters, te laten starten of hebben de 
keuze om hun kind nog even thuis te houden.  

• Indien er tot maximaal 5 leerlingen gebruik maken van de noodopvang, dan worden 
deze verdeeld over de eigen groep (nemen plaats bij het cohort dat aanwezig is). Dit 
kan doordat er geen groepen zijn waarbij een cohort uit 15 leerlingen of meer 
bestaat. Zijn er meer dan 5 ouders, dan staan de vakleerkrachten gym voor de 
noodopvanggroep. Gym zal die dag komen te vervallen. Er wordt getracht vanaf de 
groepen 3 zoveel mogelijk in de buitenlucht te gymmen. De vakbond gym komt een 
dezer dagen met richtlijnen voor gym in de gymzaal.  

• In de ouderbrief komt nog wat explicieter te staan dat het thuiswerken zelfstandig 
werken zal zijn. De leerkrachten communiceren zelf naar ouders dat de prioriteit bij 
het lesgeven op school zal komen te liggen. Dat de instructie en begeleidde 
inoefening in de klassen plaatsvindt en de zelfstandige verwerking voor een deel 
thuis.  

• Er is geen mogelijkheid voor een invaller. Nadelen van een voor de groep onbekende 
invaller zijn; Wat is het rendement als een leerkracht de groep niet kent en nog 
helemaal in moet werken. Sociaal-emotioneel vindt de directie het onverantwoord 
om, na deze intensieve tijd, de groep bij een voor hen vreemde leerkracht te laten 
starten. Groep 5 is donderdag op school, deze leerkracht heeft contact met juf Toby 
om af te stemmen welke instructie geboden moet worden. Juf Toby heeft al aan 
ouders gecommuniceerd dat zij in de risicogroep zit. Zij heeft het thuisonderwijs zeer 
sterk en uitgebreid opgetuigd en zal dit voortzetten. De directie blijft wel actief op 
zoek naar mogelijke oplossingen.  

 
 
Onderwerpen die verder besproken zijn: 
Indien een leerkracht Corona gerelateerde klachten heeft, zal hij/zij niet op school zijn, de groep 
krijgt dan afstandsonderwijs (als voorheen).  
 
Er is gekozen voor het werken met desinfecterende handgel in pompjes, omdat er onvoldoende 
kranen beschikbaar zijn in het pand om kinderen volgens de richtlijnen; bij binnenkomst, voor eten 
en drinken en na buitenspelen, de handen te laten wassen. School heeft handgel besteld die voldoet 
aan de gestelde richtlijnen.  
 
Er vinden geen activiteiten plaats tot de zomervakantie; voldoende duidelijk. Er wordt nog nader 
onderzocht hoe om te gaan met traktaties in de eigen groep bij jarigen (voorverpakte traktatie of 
helemaal niet).  
 
Ophalen eind van de dag gebeurt bij kleuters vanuit de gymzaal en bij 3-8 veilig vanaf het plein. Het 
zal langer duren voordat kinderen bij ouders zijn, dit is logisch en moet met name veilig en op 
gepaste afstand gebeuren.  
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Advies en instemming MR 
 
Alle MR leden geven instemming met het uitvoeren van model A. Waarbij door PMR  instemming 
wordt gegeven op de wijziging van de werk- en rusttijdenregeling en door OMR instemming wordt 
gegeven op de wijziging van schooltijden en de inhoud van het onderwijsconcept. De MR realiseert 
zich dat deze situatie tijdelijk is en waarschijnlijk 3 weken na 11 mei weer zal veranderen. Het gaat 
om een uitzonderlijke situatie, waarop zo snel mogelijk geschakeld moet worden.  
Indien er beweging zit in de kinderopvang, dan wordt door de school getracht om de normale 
schooltijden zo snel als mogelijk te hervatten. 


