
MR Cluster De Parel | NOTULEN  
08-12-2021| 19.30 uur – 19.30 uur| Online  

  Aanwezig:    Oudergeleding:   

  Sander de Ruijter, Richard Hendriks   

  (De Schoof), Iris Halma en Jorinde Jelles  
  (De  Wegwijzer) 
  Docentengeleding:    

  Lieve D’Hondt, Natasja Simjouw,  

  Majorie   Mulder, Iris van de Wijngaard.  

  Afwezig:    Suzanne Goverde, Ingrid Tode (bekend) 

  Gasten:    Peter Honcoop  

  Voorzitter:      Richard Hendriks  

  Notulist:    Jorinde Jelles  

  
1.Opening en welkom  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2.Vaststellen agenda/ingekomen stukken  

Vastgesteld  
 
3.Vaststellen notulen vorige vergadering  

Vastgesteld  
 
4. Onderwerpen PG/ OG  
4.1 Voorbespreking  

Heeft plaatsgevonden en is gedeeld door de voorzitter met de gehele MR geleding.  
4.2 Jaarplan  

Alle wijzigingen die nodig waren zijn gedaan in het jaarplan. In het jaarplan zijn nog geen 
speerpunten meegenomen. Dit is nog ter bespreking. We stellen bij deze het jaarplan vast.  
1.3 Verkiezingen  

De verkiezingen vinden pas weer plaats in het schooljaar 2022-2023.  
1.4 Corona  

Menorah  

Het leek nog rustig op school w.b.t. corona besmettingen, maar afgelopen week is er wel 
een groep in quarantaine geplaatst. De personeelsgeleding geeft aan dat ze wel even 
nieuwsgierig waren hoe het zou lopen rondom het dringende advies voor de mondkapjes. 
Dit is echter soepel verlopen.  



Schoof  

Er zijn door corona problemen rondom de vervanging van leerkrachten. Een zieke leerkracht 
kan ook betekenen dat de klas naar huis moet en thuisonderwijs krijgt. De leerkrachten 
passen hun onderwijs aan aan de behoeften van de leerlingen. Soms missen er veel 
leerlingen op een dag, wat natuurlijk iets betekent voor de leerkrachten en hun 
onderwijsaanbod (voorbereiden, klaarleggen van materiaal, samenstellen van 
werkpakketten). Vanuit de oudergeleding komt ook wel naar voren dat het lastig is dat de 
GGD en het RIVM verschillen in hun communicatie. Dit blijft een uitdaging voor scholen én 
ouders.  
Wegwijzer  

Roerige tijden; snottenbellenbeleid is weer teruggedraaid. Dit zorgt voor onduidelijkheid 
voor school en ouders. Lastig voor leerkrachten om zelf te beoordelen wat nog een 'gewone' 
verkoudheid is en wanneer het toch nodig is om een leerling naar huis te sturen. Het 
hybride lesgeven, deels online en deels aan de klas, is niet altijd even makkelijk. Maar op de 
Wegwijzer hebben ze hier wel een manier in gevonden. Er wordt veel aandacht besteed aan 
hygiëne, dit kost wel onderwijstijd. Vanuit de oudergeleding wordt aangegeven dat door 
ouders van leerlingen die in quarantaine hebben gezeten,wordt teruggekoppeld dat ze alle 
hulp en ondersteuning van school erg waarderen.  
Voorbereiding op een eventuele verlengde kerstvakantie:  

Sinds gisteren heeft het OMT advies gegeven om toch te gaan voor een verlengde 
kerstvakantie. Op directieniveau wordt er wel hierover gesproken, maar nog niet op 
geanticipeerd. Het beleid vanuit de overheid is wispelturig en het is nog niet duidelijk wat er 
precies gaat gebeuren.  
Overig 
Er is geen samenwerking tussen de scholen en de sportverenigingen, dit vergt teveel 
organisatie. Er is wel overleg met BSO’s. 
1.5 Verkeer  
Dit onderdeel staat vast op de agenda van de MR. Vanuit de MR hebben we eerder een 
verkeersprotocol/ vervoersprotocol vastgesteld. Op de Menorah zijn 's morgens handhavers 
aanwezig om extra toezicht te houden. Alle drie de scholen doen jaarlijks aan de 'groene 
voetstappen'. Er is nu geen wijziging nodig voor het verkeersprotocol. 
1.6 MR/GMR  
· GMR lid (docentgeleding)  

Sinds vanmiddag is Majorie de afgevaardigde van MR cluster de Parel in de GMR.   

Majorie kan er als GMR-lid voor zorgen dat wij als cluster ook goed geïnformeerd blijven 

over wat er speelt op bestuursniveau. Jolanda van de Menorah neemt het MR-lidmaatschap 

over van Majorie, om zo de urenlast te verdelen.  

 · MR lid (tijdelijke vervanging Ingrid)  

De vacature is vacant. We zijn ook nog steeds op zoek naar oudergeleding van de MR 
Menorah. De MR personeelsgeleding gaat actiever proberen te werven; in de 



teamvergadering wordt aan de leerkrachten gevraagd of zij ouders hebben die evt. zouden 
willen aansluiten bij de GMR. Deze ouders kunnen actief worden benaderd door de MR 
geleding van de Menorah. Streefdatum is 15 januari.  
· MR basiscursus  

Majorie kaart in de GMR-vergadering van 13 december aan bij de GMR dat de datum voor 
de MR basiscursus moeten worden gepland en gecommuniceerd moet worden aan de MR-
geledingen.  
 
5. GMR  

Er is geen nieuwe informatie binnengekomen. Richard heeft contact gelegd met Debby 
(GMR oudergeleding). Vanuit de GMR zou Marlous (voorzitter) de informatie overdracht 
moeten doen. Ze is hier al meerdere malen door Debby op aangesproken/verzocht dit te 
doen. 
 
6. Onderwerpen directie  

Huisvesting  

· De Schoof  

Budget vrijgemaakt voor directie(s) om samen te gaan tot één gebouw met hierin drie 

scholen. Voorkeur van De Parel (De Schoof) gaat uit naar uitnodigen van extern bureau ter 

adviesvorming. Externe organisatie gaat advies vormen op basis van gesprekken met 

directie(s). Bespreken dit met het team om te zoeken naar raakvlakken. Daarna komen 

andere stakeholders waaronder MR aan bod om mee te besluiten over de toekomst van de 

school. Ontwerpen van de school wordt uiteindelijk gedaan op basis van wensen van 

bestuur/ directies(s)/ team(s) en andere stakeholders. Op dit moment zitten we in de 

oriënterende fase, er is door De Schoof een voorstel gedaan voor een ondersteunende 

organisatie. De Schoof wil daarnaast de gymzaal vernieuwen, maar in beheer laten bij de 

Gemeente Geertruidenberg. De beheerskosten liggen dan bij de Gemeente 

(Multifunctionele ruimte). 

· Menorah  

Ze willen gebruik gaan maken in de bouw van flexibele bouwsystemen (Xbox Systems). De 

Menorah gaat van 4 locaties in de wijk naar 2 locaties in de wijk en als alles goed gaat, zal ik 

dit met ingang van het nieuwe schooljaar ingaan. Hierbij zullen leerkracht en ouders worden 

betrokken.  

· Wegwijzer  

De bouw gaat van start in 2023 en in 2024 kan er gebruik gaan worden gemaakt van het 
gebouw. School wordt eigenaar van het gebouw, de gemeente van de gymzaal. De 
gemeente voert het bouwheerschap.  



Formatie  

Terugloop in leerlingenaantal en Explora in 's Gravenmoer zorgt ervoor dat er terug moet 
worden gegaan in de formatie. Maar door natuurlijk verloop geeft dit geen spanning op de 
huidige banen. De zoektocht naar personeel blijft een hele moeilijke in deze tijd van 
leerkrachtentekort. Maar het lijkt erop dat de formaties weer rond komen dit jaar, zonder 
verlies aan onderwijskwaliteit.  
Begroting  

Is nog niet rond, dus deze wordt nog op een later moment aan ons toegelicht. Op de 
begroting is een grote min te zien van twee ton; door terugloop leerlingenaantal, Explora in 
's Gravenmoer en de vervangingskosten door uitval door ziekte.  
 
4. Rondvraag   

We houden vervolgens 19.30 aan als starttijd. 

 

5. Sluiting vergadering  

Geen bijzonderheden   
  

Actiepunten  

  Actie  Wie?  Deadline  

  Adressenlijst aanpassen     Allemaal     8 december 2021  

  Uitnodiging versturen voor vervangend MR-lid  

   (ouder)   voor Menorah (twee kandidaten voor ogen)     Peter      8 december 2021  

  Uitnodiging versturen voor GMR-lid (docent)  

  (reeds  kandidaat voor ogen)     Peter     8 december 2021  

   Voorbespreking inplannen met Peter  

   (voor volgend     MR-overleg)     Richard     1 december 2021  

  Jaarplan aanpassingen  -    

  H2.2.    Sander    8 december 2021  

  H2.3.    Sander    8 december 2021    

  H3.1.    Natasja    8 december 2021  

  H3.2.    Sander    8 december 2021  

  H3.3.    Natasja    8 december 2021  

  H3.4.     Sander    8 december 2021  

  H3.6.    Richard    8 december 2021  

  H4.1.    Sander    8 december 2021  



  
Data update  

  

  Datum    Opmerking    Tijd    Locatie  

  maandag 1 november 2021       19:30    De Schoof  

  woensdag 8 december 2021     19:30    De Menorah  

  maandag 7 februari 2022    Extra ingepland    19:30    De Wegwijzer  

  dinsdag 15 maart 2022     19:30    De Schoof  

  maandag 30 mei 2022     19:30    De Menorah  

  woensdag 29 juni 2022     19:30    De Wegwijzer  

  maandag 4 juli 2022    Informeel    19:30    ?  

  
 


