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Notulen MR-vergadering 21-09-2020 (vergadering stond aanvankelijk gepland voor 15-9-2020, 
maar werd verplaatst naar genoemde datum). 
 
Locatie: Paus Joannesschool 19.30 uur (MR incl directie) 
 
Aanwezig: Arno en Joyce (personeelsgeleding), Bas en Daniëlle (oudergeleding), Aafke (directeur) 
 
 
 
Opening: 
 
Bas opent de vergadering om 19.30 uur. 
 
 
Vaststellen agenda: 
 
Als extra agendapunten wordt toegevoegd: 
 
Telefoonbeleid op school 
 
 
Notulen vorige vergadering (30-06-2020) 
 
De notulen worden vastgesteld. 
 
 
Bespreekpunten: 
 
N.a.v. vraag Bas over gebruik van mobiele telefoons op school: Aafke geeft aan dat mobiele 
telefoons gedurende schooltijd niet mee mogen worden genomen naar school. Zodra er een 
bijzondere reden is waarom het meenemen van een mobiele telefoon door een leerling wel 
gewenst is, dient de betreffende leerkracht van die leerling hiervan op de hoogte te zijn. Tevens 
dient de  betreffende leerling zijn of haar telefoon in te leveren bij zijn of haar leerkracht die hem 
gedurende de schooltijd zal bewaren. 
 
 
Op 7-9-2020 was er een infoavond aangaande het te hanteren medisch protocol binnen de 
scholen van de stichting Keender. Debby Verhoeve presenteerde dit protocol welke vooral 
belangrijk lijkt te zijn om leerkrachten te beschermen tegen persoonlijke aansprakelijkheid rondom 
medisch handelen op school. We misten in het protocol vooral dat er geen juridisch advies was 
ingewonnen alvorens het protocol op te stellen. Vraag lijkt dus nu vooral: een protocol rondom 
medisch handelen ok, bescherming van leerkrachten ok, maar hoe? 
 
 
De taakverdeling binnen de MR blijft ongewijzigd in schooljaar 2020-2021: Bas 
(oudergeleding/voorzitter), Joyce en Arno (MR lid personeelsgeleding), Daniëlle 
(oudergeleding/secretaris). 



 

 

 
 
Per 1-8-2020 is landelijk ingevoerd dat scholen rookvrij dienen te zijn. De Paus Joannes was al 
rookvrij. Alcohol mag wel genuttigd worden op bijvoorbeeld een kerstfeest of de jaarsluiting. 
Daarbij wordt verwacht dat ouders kanjergedrag laten zien en elkaar aanspreken als dit 
kanjergedrag er niet is. 
 
 
Aangaande de begroting voor 2020-2021 wordt vanuit het Cvb van stichting Keender de eis gelegd 
dat er wordt begroot op 0.  
Meegenomen worden: muziekimpuls, ICT (laptops ivm thematisch werken/infrastructuur WiFi), 
scholing (leren zichtbaar maken/jonge kind), 7 groepen in plaats van 6,5, onderwijsassistent, 
begeleiding van hoogbegaafdheid. Tevens wordt gekeken naar hoe om te gaan met kosten voor 
bijvoorbeeld onderhoud van het schoolplein, speeltoestellen en meubilair op school. Besloten 
wordt om de vorderingen rondom de begroting 2020-2021 te agenderen voor de volgende 
vergadering. 
 
 
Inkomende mail: 
 
Aafke geeft aan dat de gelden uit de stakingskas (€ 350 per dag) naar de vervangers is gegaan die 
zijn ingezet op de Paus Joannes gedurende de stakingen begin 2020. 
 
 
Bespreekpunten GMR/bestuur/directie/team/OR/ouders: 
 
Aafke geeft aan een subsidie aanvraag gedaan te hebben om geld te kunnen verkrijgen voor 
bijvoorbeeld extra boeken of laptops. Dit om leerlingen die door de Corona crisis op enig moment 
achterstand oplopen in het onderwijs, effectief te kunnen begeleiden. 
 
Aafke geeft aan dat er een actie plan klaarligt voor het moment dat het Corona virus op de Paus 
Joannes school om zich heen gaat grijpen. Zo is er bijvoorbeeld een eigen pool met mensen die 
waar nodig kunnen invallen als leerkracht, worden parttime werkende leerkrachten gevraagd om 
waar mogelijk extra te werken als er een leerkracht uitvalt en worden oud collega’s onder de 70 
jaar eveneens gevraagd in te vallen waar nodig. Gedurende de eerste dag dat een leerkracht 
uitvalt, wordt er gekeken of de desbetreffende klas verdeeld kan worden over de overige klassen 
zodat de leerlingen op school kunnen blijven. Mocht een klas uiteindelijk toch naar huis gestuurd 
moeten worden, wordt overwogen eerst bijvoorbeeld de oudere leerlingen naar huis te sturen. Zij 
redden zich beter zelfstandig dan de kleuters. Er wordt nog gekeken naar hoe dit het beste naar 
ouders te communiceren. 
 
 
Rondvraag: 
 
Geen 
 
 
Volgende vergaderdata: 
 
 
10 november 2020 
 
 
Actielijst: 
 
Daniëlle: agenderen voor vergadering 10-11-2020: TSO, medisch protocol, begroting 


