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MR VERGADERING 
NOTULEN 

Datum:  18 mei 2020 
Tijd: 19.00-21.00 uur 

Aanwezig 
Personeelsgeleding: Corine van der Ven (voorzitter), Janna Spek (GMR), Sylvia Smit, 
Liane Prins en Miranda Oers 

Oudergeleding: Marloes de Vries(mailbox), Robin Kuipers(GMR), Roos van 
Duijvenbooden (secretaris), Jordy Majoor en Stefan Both 

Genodigde: Betty van Dam en Mariska Boer 

Opening 
Corine opent de vergadering om 19.00 uur 

Welkom aan Mariska die in het volgend schooljaar Betty zal opvolgen als directeur van 
de Violier. 

 

Notulen van 9 maart 2020 

Er worden enkele aanpassingen gedaan waarna ze geplaatst kunnen worden op de 
website. 

Mededelingen Directie 

• De sollicitatieprocedure voor de directie functie was een spannende. Intern vanuit 
Primo waren er geen belangstellende, maar extern waren er 13  brieven. Hieruit 
zijn 4 kandidaten geselecteerd en gezien door de sollicitatiecommissie. Na deze 
gesprekken heeft de commissie Mariska aangesteld als nieuwe directeur. Zowel 
Mariska als het team zijn blij dat dit de uitslag is geworden. 

• Schoolplein; er is nog geen reactie gekomen op de subsidie aanvragen, deze zijn 
al wel geruime tijd aangevraagd. Mark (directeur Vlinder) en de projectleider 
zullen hierin de ontwikkelingen volgen. 

• Inspectie onderzoek van 18 maart is komen te vervallen en er is geen nieuwe 
datum vastgesteld. De verwachting is dat deze volgend schooljaar plaats zal gaan 
vinden. Het is geen institutioneel onderzoek, maar de inspectie zal gericht zijn op 
de speerpunten van de school. 
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• Verslag van de Audit is nog niet toegezonden. De MR zal een verzoek aan Peter 
Jonkers doen om deze aan de directie toe te sturen. 

• Het verslag van de OR met financieel overzicht zal vanuit de OR/directie 
toegezonden worden aan de MR zodat deze volgende vergadering besproken kan 
worden. 

Mededelingen MR 
• Geen mededelingen vanuit de MR 
• In de mailbox was 1 reactie van een ouder n.a.v. de enquête over het groep 8 

kamp. Het kamp staat later deze vergadering geagendeerd. 
• Het verhuren van de lokalen is nog besluit over genomen. Besloten wordt wel dat 

er eerst een principe besluit hierover genomen moet worden, waarin dan bekeken 
wordt welke verhuurders dan passend zouden zijn. 
De aanvraag van Stichting Passie is voor nu afgewezen. Er zijn hen wel andere 
locaties binnen Schiedam als mogelijke optie aangedragen. 

Mededelingen GMR 
Het overleg van april is komen te vervallen. Op 28 mei is het volgende overleg waarin de 
bestuursformatie van Primo op de agenda staat. 

Corona maatregelen 
Huidige stand van zaken: 

De eerste week fysiek onderwijs op afstand in kleine groepen is voorbij.  

Bij de kleuters is het lastig om de 1,5 meter te bewaren. De behoefte aan nabijheid is bij 
die doelgroep groot. Dit wordt door stagiaires deels wel opgevangen, maar voor de 
leerkrachten is dit ingewikkeld. Desondanks is het fijn om iedereen weer in de klas te 
zien. 

In de andere groepen gaat het makkelijker. Instructie klassikaal gaat goed op afstand. 
De circuit momenten en de individuele instructie zijn wel lastiger. Het leren aan elkaar 
schrijven is hierin een uitdaging voor de leerkrachten van groep 3. 

Er is voor een 8.30-14.00 uur continu rooster gekozen om het aantal breng- en 
haalmomenten en daarmee het aantal volwassenen rondom de school, te beperken. 
Daarnaast is dit, met de nu minimale pauzes, het maximaal haalbare met de uren van de 
leerkrachten. 

Leerkrachten bemerken dan het voor de kleuters lange dagen zijn. 
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Primo heeft deze wijze van lesgeven ook als advies  gegeven. De Violier volgt hiermee het 
advies van de Stichting op. Er zijn ook scholen die afwijken hiervan. 

Het aanbieden van thuisonderwijs is vanuit Primo begrensd. Gynzy, weektaken en 
pakketten staan wel klaar voor de leerlingen op de dagen dat zij geen onderwijs op 
school volgen. Echter zullen leerkrachten niet meer actief bezig zijn met controle hierop 
aangezien zij voor de klas staan op die momenten. 

Desondanks is de verwachting vanuit de leerkrachten dat na 8 juni er geen achterstand 
zal zijn. 

 

Vanuit de oudergeleding komt naar voren dat sinds de kinderen weer deels naar school 
gaan het aanbieden van het werk voor thuis en de boodschap aan zowel ouders als 
leerlingen niet eenduidig is. In sommige klassen is het duidelijk wat er van de leerlingen 
verwacht wordt, maar in andere klassen ontstaat er thuis strijd omdat de kinderen van 
mening zijn dat er thuis niet meer gewerkt hoeft te worden. 

Het is vanzelfsprekend dat er geen instructie/ nakijken mogelijk is vanuit de leerkracht 
maar er moet wel een duidelijk werkpakket aanwezig zijn en aangeboden worden aan de 
leerlingen. De woensdagen zijn ervoor dat de leerkracht dit in orde kan maken. 

In het teamoverleg van komende woensdag zal dit extra meegenomen worden. 

 

Terugblik op de digitale lesperiode 

In de Corona periode hebben 25 gezinnen gebruik gemaakt van de digitale middelen van 
school omdat er geen ict middelen in huis waren 

Na 6 weken digitaal onderwijs en 2 weken meivakantie was het omschakelen voor de 
kinderen best even lastig. Het was voor de leerkrachten en leerlingen van groep 3 erg fijn 
dat op de thuis les periode goed is ingespeeld door de methodes, waardoor de lessen 
doorgang konden vinden digitaal. 

In de middenbouw liep dit ook goed, de leerkrachten waren outreachend en er zijn geen 
kinderen uit zicht geweest.  
Bij de bovenbouw was het even wennen, maar kwam er gaandeweg een stijgende lijn. 

Vanuit de oudergeleding komt naar voren dat de ondersteuning vanuit school en 
leerkrachten als erg prettig ervaren is. De omslag naar digitaal onderwijs en de 
bereikbaarheid van de leerkrachten was goed. Er was aandacht voor zowel het 
didactische als het sociale aspect en dit verdiend een compliment. 

 

Lange termijn verwachtingen 

Voor de lange termijn zijn we afhankelijk van zowel het RIVM als de regering. Op de 
teamdag die gepland staat zal er wel een plan gemaakt worden zodat er verschillende 
draaiboeken klaarliggen voor verschillende ontwikkelingen.  
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Positie medezeggenschap in Coronaperiode 

De positie van de medezeggenschap in deze is niet geheel duidelijk. Zowel de MR als de 
GMR zijn niet gehoord in deze situatie. De lijnen worden grotendeels uitgezet in de 
landelijke en gemeentelijk politiek. Het vertrouwen in de school dat er secuur nagedacht 
wordt is er, maar er kan zeker profijt gehaald worden uit het laten meedenken van de 
(G)MR in deze. Denk aan het vereenvoudigen van de communicatie. Daarnaast zijn er 
ook zaken die instemming vereisen van de medezeggenschap en dus voorgelegd moeten 
worden. 

Zoals eerder beschreven is de MR tevreden over de wijze waarop de Violier vorm heeft 
gegeven aan het onderwijs de afgelopen periode. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Het OR verslag wordt per direct toegezonden aan de MR. Aangezien de leden deze niet 
hebben kunnen lezen voor dit overleg zal deze volgende vergadering worden 
geagendeerd. 

De OR vraagt advies om de ouderbijdrage voor komend jaar eenmalig naar beneden bij 
te stellen. Dit schooljaar was de bijdrage juist verhoogd omdat de OR aangaf dat de 
reserves te laag werden. Gezien de Corona uitbraak is er dit jaar minder geld uitgegeven 
dan verwacht (bv schoolreis kwam te vervallen). 

Wat betreft de hoogte van de ouderbijdrage voor komend schooljaar is de MR van 
mening hierin nu geen weloverwogen standpunt in te kunnen nemen. Dit zal begin 
volgend schooljaar als er meer inzage is in de te verwachten kosten voor 2020-2021 
(mogelijk juist hogere kosten door Corona en de feestweek) terugkeren op de agenda. 

 

Jaarplanning/ Jaarrooster 2020-2021 
 

De Primodag  (9 december) valt voor de leerkrachten erg ongunstig in een al zeer drukke 
decembermaand. Daarnaast is de invulling van deze dag al enkele jaren niet positief 
ervaren. Het idee vanuit Primo was om direct de kerstpakketten mee te geven. 

Het aantal uren zijn nu wel volledig ingeoland 

Het is goed om te kijken naar de rapportdata. Nu is er voor het einde van het jaar nog 
maar 1 toets moment voor het tweede rapport. Mogelijk kan het rapport de vrijdag voor 
de voorjaarsvakantie meegegeven worden, dan is het beter verdeeld over het jaar en de 
toets momenten. 

Drie weken meivakantie bleek de beste optie, overwogen is een extra februari week of 
een lossen week in juni, maar dat kwam met het aantal dagen niet gunstig uit.  
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Schoolkamp groep 8 
Naar aanleiding van de resultaten van de enquete is besloten om het kamp van groep 8 
te annuleren. De MR kan zich hierin geheel vinden. Het is een afscheidsmoment waar 
iedereen bij aanwezig moet kunnen zijn. Door de leerkrachten van groep 8 zal een 
alternatief programma bedacht worden waardoor het alsnog een onvergetelijk afscheid 
zal zijn. Er zal vanuit de oud papier opbrengst € 600  aan het  aanwezige budget worden 
toegevoegd om deze plannen doorgang te laten vinden. 

Formatie en groepsindeling 2020-2021 
Gezien de rare lesperiode afgelopen maanden hebben veel leerkrachten aangegeven 
mee te willen gaan met hun klas. 

Om te voorkomen dat de groep 3 te groot wordt zal er, naast een groep 3 ook een 
combinatie groep 3/4 worden gevormd. Deze zal bestaan uit de huidige klas 3b 
aangevuld met de kleuters die doorstromen vanuit de klas van Corine en Peggy. Deze 
kinderen kennen elkaar al omdat ze eerder bij elkaar in de klas hebben gezeten.  De oud 
klasgenootjes worden zo weer met elkaar herenigd. 

 

Er zijn veel pensionado’s dit schooljaar. Hieraan zal zeker aandacht besteed worden, 
rekening houdend met de geldende corona richtlijnen. 

 

De MR brengt de directie onder de aandacht dat de FTE formatie door het team had 
moeten worden geaccordeerd alvorens de indeling gemaakt wordt. Dit is niet bekend bij 
de directie.  Omdat dit wel zo door Peter Jonkers benoemd zou zijn, zal Liane dit nog 
even nagaan en laten weten.  

De conceptformatie zal zoals nu voortgang vinden, alle teamleden en de MR zijn 
akkoord. 

Rondvraag 
Voor volgend schooljaar zal Camee als zij instromer werkzaam blijven op de Violier (zij 
had gericht gesolliciteerd op de Violier). Het beleid is normaal gesproken dat je werk 
ervaring op gaat doen op verschillende scholen. Zij is hierop de uitzondering. 
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Voor volgend schooljaar zal een deel van de lerarengeleding van de MR wijzigen. Op de 
evaluatiedag van 3 juni zal in het team bekeken worden wie er namens de leerkrachten 
zullen aansluiten. 

De Komkids 7 tot 7 slogan, zal worden meegenomen naar het brede overleg met 
Komkids. Dit omdat de mogelijkheden in theorie niet overeen lijken te komen met de 
mogelijkheden in de praktijk. 

Sluiting / Volgende vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering om  21:00  uur.  

Volgend overleg 29 juni | 19.00 uur   


