
Notulen Medezeggenschapsraad OBS De Pijlstaart

Datum : donderdag 4 maart 2021

Tijd : 19.30 – 21.30 uur

Plaats : OBS De Pijlstaart -> digitaal

NR ONDERWERP WIE

1 Opening vergadering SR

Sidney opent de vergadering.
We verwelkomen Maxine als nieuw MR lid.

2 Informatie vanuit de directie:

1. Covid19: beleid en stand van zaken
2. Update start Brood & Spelen
3. Concept Visiedocument Leerlingaantallen
4. Huisvesting: stand van zaken

JD + SP

1. Covid19

Er is een protocol opgesteld nu de scholen weer open zijn. Hier zijn strenge regels aan
verbonden. Er zijn een aantal reacties van ouders gekomen op het protocol. Met name
over de zin ‘bij verkoudheid moet je je laten testen’. De directie heeft contact gehad met
deze ouders en het protocol is aangepast. Je mag je laten testen. Als je dit niet doet, dan
10 dagen in quarantaine (voor de veiligheid van andere kinderen en leerkrachten).

Het contact tussen leerkrachten en leerkrachten/directie is nu een uitdaging. Alle
vergaderingen en bijeenkomsten zijn online.

Elke leerkracht houdt een lijst bij wanneer kinderen thuis blijven wanneer zij klachten
hebben. Ook wordt hier genoteerd wanneer er een negatieve of positieve uitslag is. Dit
doet de school om zo snel mogelijk te handelen wanneer er een positieve uitslag is. Er
wordt dan contact opgenomen met de ouders van de betreffende groep.

Vanuit de oudergeleding van de MR kwam er nog een tip naar voren:



Reminder/herinnering sturen naar de ouders voor het dragen van een mondkapje bij het
brengen en ophalen van de kinderen.

2. Update start Brood & Spelen

Brood & Spelen is sinds maandag 1 maart 2021 gestart. Er is een evaluatie geweest met
Brood & Spelen. Momenteel is er materiaal te kort om met alle klassen spelletjes te
spelen. Iris (gymdocent) heeft materialen verzameld en deze kunnen worden gebruikt.

De kinderen uit de groepen 5 en 7 waren enthousiast. Zij hebben allerlei spelletjes gedaan
in hun pauze. Van andere groepen is er nog geen respons gekomen.
Brood & Spelen heeft aangegeven dat het met de groepen 6 en 8 erg druk is op het plein.
Hier gaat Sigrid naar kijken en een oplossingen bedenken.

Er is per dag afgesproken hoeveel mensen er op het plein staan.
Kleine plein (groepen 5 en 7) minstens 2.
Grote plein (hoofdgebouw) minstens 4.

Vanuit de oudergeleding van de MR wordt de volgende vraag gesteld: Wanneer er iets
gebeurd op het plein, wat is er afgesproken? Wie is er verantwoordelijk?
Sidney stuurt Sigrid een mail om dit na te vragen.

Er is een betalingssysteem opgezet: een tikkie of een QR code. Dit voldoet aan de AVG
(privacy wet). Dit wordt binnenkort naar ouders gestuurd. De bijdrage wordt gebruikt voor
oa attributen voor de spelletjes. Er zal een stukje in de pijlsnel komen met foto’s zodat de
ouders een beeld krijgen.

3. Concept Visiedocument Leerlingaantallen

Concept visiedocument Leerlingaantallen wordt besproken. De Pijlstaart groeit al jaren.
Het is belangrijk om daar vorm aan te geven. Alle leerlingen zijn tot nu toe aangenomen
(mits een aantal uitzonderingen) en hierdoor verschillen de groepsgroottes enorm. De
vraag is dan ook hoe de Pijlstaart ervoor kan zorgen dat het leerlingenaantal stabiel blijft.
De Pijlstaart streeft ernaar een financieel gezonde school te zijn en te blijven.

De school krijgt geld om een leerkracht voor een groep van 25 leerlingen te zetten.
Wanneer een groep kleiner is dan 25 leerlingen, moet er worden gecompenseerd met
andere groepen met meer dan 25 leerlingen. Dit is niet wenselijk. Hierdoor zijn er ook te
grote verschillen. Op 1 oktober van elk jaar is de telling vanuit de regering. Voor het aantal
leerlingen wat de school op dat moment heeft, krijgt de school geld. Dit heeft ook invloed
op het opstellen van het aantal klassen.

De vraag ‘Mag je als school een stop zetten op het leerlingenaantal?’ wordt gesteld vanuit
de oudergeleding. In het schoolplan is dit genoteerd. De Pijlstaart heeft momenteel een
stop bij 30 leerlingen in een klas. Als er veel aanvragen zijn, kan er in de toekomst
bijvoorbeeld worden gewerkt met een wachtlijst. Andere scholen binnen de stichting
hebben nu al een stop voor de aankomende twee jaar bij de kleuters.

Wat zijn de vervolgstappen?
- Het vormen van de groepen gaat eerst langs de leerkrachten.



- Tijdens een bouwvergadering wordt dit besproken en geven leerkrachten input.
- Dan wordt het concept document een officieel document.
- Als laatste stap wordt het document gedeeld met ouders.

Als dit rond is, kan er worden gestart met de formatie van 2021-2022.

Aantal vragen die naar voren komen nav het concept document:
- Aantal jaren geleden kregen ouders een reminder vanuit de gemeente om zicht te laten
inschrijven bij een school waardoor scholen beter een prognose konden maken. Dit is
tegenwoordig niet meer zo. Er is aan de gemeente gevraagd om ouders hierop te
attenderen.
- Communicatie moet duidelijk naar ouders zijn.

4. Huisvesting

Er is een plan van eisen opgesteld (een bouwkundig adviseur heeft hier aan meegewerkt).
Dit waren onder andere de eisen:
- eigen ingang
- verkeersveiligheid
- eigen toiletblok
- benedenverdieping voor de Pijlstaart
- sociale veiligheid
- eigen schoolplein
- basisschool gevoel

De gemeente heeft aangegeven dat het VLC en de Jozefschool opties zijn. Er is geen
concreet plan voor de Jozefschool. Gemeente heeft aangegeven een procedure te willen
starten dat minstens een jaar gaat duren. Er is een juridische strijd. De kansen liggen bij
het VLC (werkgroep gaf dit aan en realiseert zich dit).

Het plan is aan beide voorgesteld. Er werd niet enthousiast gereageerd; het kost veel geld,
ingrijpende verandering bij het VLC. De gemeente wil zelf met een plan komen en er iets
tegenover zetten. VLC komt ook met een eigen plan van aanpak, met eisen en
tegemoetkomingen. Werkgroep is bereid om tot concessies te doen.

De oudergeleding vraagt zich af wat de alternatieven zijn als het VLC niet door kan gaan.
De directie geeft aan dat er dan een vordering komt bij de Jozefschool en dit juridisch moet
worden aangepakt. Dit kan een jaar duren. De noodgebouwen blijven, zoals het er nu naar
uitziet, dan staan. Ze zijn goed opgeknapt met airco en ventilatie.

De Pijlstaart zit nu in de onderhandelingsfase met de gemeente en het VLC. In maart zijn
er vervolg vergaderingen met alle partijen. In april moet er een definitieve beslissing
komen ivm eventuele verbouwingen.

Actie:
- Jaco stuurt updates nav de vergaderingen met alle partijen naar de MR.

3 Evaluatie adviesgesprekken groep 7/8
-



De adviesgesprekken van groep 7/8 zijn via google meet gedaan. Ouders konden zich
inschrijven. De meeste kinderen waren erbij aanwezig (dit wordt vanuit school altijd
gevraagd). Prima alternatief.

4 Rondvraag en sluiting SR

- Jasmijn schrijft een stukje voor in de Pijlsnel

Deelnemers

· RS Rianne Scholt-Bots Leerkracht
· LF Linda Fokker Leerkracht
· JV Jasmijn Valkenburg Leerkracht
· AB Afroditi Bakker Ouder
· MK Maxine Klesman Ouder
· SR Sidney Rouwenhorst Ouder
· SV Suzanne Vlak Notulist
· JD Jaco van den Dool Directeur
· SP       Sigrid Plasmeijer Adjunct-directeuR

Actielijst:

Actie Wie?

Een aantal leerkrachten zal een nascholing gaan volgen. Er wordt ook bij de directie
geïnformeerd of zij interesse hebben.

Jaco/Sigrid

Communicatie over huisvesting/ouderavond. Jaco

De begroting in de gaten houden; baten en lasten. MR

De directie gaat kijken naar de doorgaande lijn PO/VO. En koppelt dit in de volgende
MR vergadering terug (o.a. Engels en rekenen).

Jaco

De MR ontvangt een overzicht waarin wordt opgenomen van welk budget het geld af
gaat voor de TSO wanneer niet alle ouders de vrijwillige bijdrage betalen.

Jaco

Controle jaarrekening/kas van de OR. Dit wordt teruggekoppeld aan de MR. Sidney

Opzet jaarverslag MR wordt gedeeld. Sidney

Jasmijn schrijft een stukje voor in de Pijlsnel. Jasmijn



Sidney doet navraag bij Sigrid wat er gebeurd als er een akkefietje op het schoolplein
is onder begeleiding van Brood & Spelen. Wie is er verantwoordelijk?

Sidney

De MR ontvangt een update nav de vergadering op 11 maart 2021 over de
huisvesting VLC.

Jaco


