
 

NOTULEN 
Medezeggenschapsraad (MR)  
Maandag 21 september 2020 

19.45 uur start vergadering  

Locatie: BSO-ruimte St. Bavoschool  

 
Aanwezig:  

Leerkrachten: Carla de Jong, Lotte Versantvoort, Yvonne Kievit 

Oudergeleding: Gerard Kooijman, Wendy de Lange, Cindy Hogenbijl, Ton van Dijk, Michel de Wit 
(voorzitter) 

Directie:  Sagitta Hermsen (waarnemend locatiedirecteur tot januari 2021 i.v.m. verlof Carmen 
Damhuis)  

Notulist: Cindy Hogenbijl 

 

1. Opening 

 

2. Mutaties MR/GMR en kennismaking 

• Lotte en Carla treden namens de leerkrachten toe tot de MR vanaf september 2020 

• Paul Lancee zal vanaf januari 2021 toetreden. Yvonne zal dan de MR verlaten, zij blijft nu nog 
even aan, vanwege het aantal mutaties binnen de MR op dit moment. 

• Ton stopt na 4 jaar MR-lid en Michel stopt na 8 jaar MR-lid en -voorzitter, beiden hebben zich 
jarenlang ingezet namens de oudergeleding, waarvoor hartelijk dank. 

• Wendy de Lange en Gerard Kooijman treden toe tot de oudergeleding, van harte welkom. 
 

De volgende agendapunten worden toegevoegd bij ‘rapportage directie’ (punt 5): 

o Ventilatie 

o Subsidie 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Tussen Ambachtsheerelaan, Tuinderij en Meerkoet komt een nieuwbouwwijk genaamd “Hof van 

Harmelen”. Gedurende de zomervakantie is door een ouder van de Bavo, een bezwaaremail 

verstuurd (namens alle ouders), aan het college van B&W Woerden. Dit zonder duidelijke 

voorafstemming met de MR, wel ter info aan de Bavo directie. 

Het gaat om de verkeersveiligheid van het Schoollaantje (fietsers en voetgangers), deze wil men 

buiten de haal- en brengtijden van school, gebruiken voor wegverkeer. 

De zorgen om het bouwverkeer worden wellicht gedeeld, maar er mag geen brief worden verzonden 

namens alle ouders van de school terwijl zij niet op de hoogte zijn. De brief is tevens in de krant (AD) 

geplaatst.  



 

In 2019 heeft de directie van school (Wilma Vissenberg) al contact met de gemeente gehad, actie 

voor Sagitta om dit verder op te pakken en uit te zoeken wat de stand van zaken is. 

4. Notulen vorige vergadering 29 juni 2020 

Geen op- of aanmerkingen. 
 
5. Rapportage MR – vanuit directie 

 

‘Gouden Start’ 

In de afgelopen weken is er veel aandacht besteed aan de gouden weken en het pedagogisch 

klimaat. Bij de startvergadering is samen stil gestaan bij de ‘gouden weken’. De startgesprekken 

hebben inmiddels bijna allemaal plaatsgevonden in de school.  

Startvergadering 

Tijdens de startvergadering is tevens stilgestaan bij de verdeling van taken. Door het vertrek van 

leerkrachten Femke en Diana moesten er nog wat taken anders verdeeld worden. Chantal heeft de 

rol van Femke als kanjercoördinator overgenomen en Nathalie de rol van bovenbouwcoördinator. 

Carla en Paul treden toe tot de MR. Marieke en Chantal hebben ICT in hun takenpakket. 

 

Informatieavonden 

De informatieavonden zijn, ondanks of dankzij de digitale vorm, goed bezocht. De groepen 3 t/m 8 

hebben vooraf de presentatie toegestuurd gekregen. De informatieavond van de kleuters is 

geannuleerd.  

Er wordt teruggeblikt op de informatieavonden, soms wordt interactie gemist, het is vooral zenden 

vanuit de leerkracht.  

Het was een bewuste keuze om voor groep 1 en 2 geen infoavond te houden, er werden altijd 

workshops / lessen gegeven, dat gaat digitaal niet. De vraag is hoe school hier in de nabije toekomst 

mee omgaat; zoeken naar alternatieven en bekijken wat de mogelijkheden zijn om ook de ouders 

van groep 1 en 2 te informeren. 

Er wordt opgemerkt dat het lastig is voor ‘nieuwe ouders’ om contacten te leggen, zeker in deze 

coronaperiode. Zij missen soms informatie. Geopperd wordt om met een zogenaamd buddysysteem 

te gaan werken voor ‘nieuwe ouders’, zodat zij een van de andere ouders als buddy toegewezen 

krijgen die hen helpt wegwijs te maken. Dit punt komt in een volgende vergadering terug. 

Hoe kunnen ouders betrokken blijven bij school in de coronaperiode? 

Kunnen kanjeravonden bijvoorbeeld wel of geen doorgang vinden? 

In het najaar is altijd de lezing over  bv. het 9 jarige kind (groep 5 en 6), op welke manier kan dit 

interactief gemaakt worden? 

 



 

Net als de avond over het ‘leren lezen’ voor ouders van kinderen in groep 1 t/m 4. 

Ook de feesten zoals Sinterklaas en Kerst zal in andere vorm zijn en aangepast worden. De Bavodag 

op 1 oktober zal zonder ouders op het schoolplein plaatsvinden. Er is dit schooljaar sowieso geen 

carnavalsoptocht.  

Vacature groep 6 

De afgelopen drie weken is samen goed gekeken naar de ruimte in de formatie en naar de verdeling 

van werkdrukgelden. Dat maakt dat de vacature voor groep 6voor 0,6fte gisteren is uitgestuurd. 

Op 8 oktober vinden de eerste gesprekken plaats in de avond. Gerard zal namens de MR aansluiten 

bij de briefselectie en bij de gesprekken. 

 

COVID-19 

We hebben met elkaar nagedacht over de invulling van ons onderwijs bij ziekte/afwezigheid van een 

leerkracht. In de units is er gekeken hoe dit ingevuld kan worden. Dinsdag 22 sept. worden de 

uitkomsten met elkaar gedeeld tijdens de teamvergadering. Daarna zal dit ook gecommuniceerd 

worden met de ouders. 

 

Gevraagd wordt wat er meegenomen wordt van het geleerde van de afgelopen periode tijdens de 

corona-periode (thuisonderwijs). Wat levert het thuisonderwijs op?  

Er zijn veel verschillende meningen van ouders, de een vindt de afwisseling fijn van werken met 

boeken en digitaal, de ander zweert weer bij volledig digitaal.  

Er wordt zoveel mogelijk afwisseling geboden. 

In startvergadering is de uitslag van de enquête afstandsonderwijs besproken in de units. 

 

Subsidie – toegevoegd punt 

Subsidie van de overheid is beschikbaar om kinderen met achterstanden tegemoet te komen (lezen, 

rekenen en spelling). Er is nog wel onduidelijkheid over. Worden deze extra uren bijvoorbeeld buiten 

schooltijd gegeven? 

 

Kinderen hebben minder instructie gehad op basis van 1-op- 1 vanwege de coronatijd, met name 

merkbaar bij het technisch lezen. Er is subsidie aangevraagd (bedrag van circa €20.000). Sommige 

leerkrachten willen extra werken om te helpen de achterstanden weg te werken.  

 

Na de toezegging moet er meer duidelijkheid komen over de invulling van de evt. toegezegde gelden. 

Er is bv nog onduidelijkheid over de vraag of deze extra uren bijvoorbeeld buiten schooltijd worden 

gegeven? 

 

De Citotoetsen zijn in juni niet afgenomen, daardoor zij geen metingen bekend. 

 

 

 



 

Ventilatie – toegevoegd punt 

Inventarisatie in het hele pand is gedaan.  

Vanuit Kalisto zijn CO2-meters geplaatst. Recirculatie en kruisventilatie moeten uit. 

 

6. Taakverdeling MR 

• Keuze nieuwe voorzitter, er zijn geen richtlijnen voor. Zowel Wendy als Gerard hebben voor 

de zomervakantie te kennen gegeven zowel lid als voorzitter te willen vervullen. Het MR 

regelement zegt: De MR kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter 

en een secretaris.   

 

• Wendy de Lange wordt de nieuwe voorzitter van de MR, allen stemmen in. 

• Vice-voorzitter: wordt in de volgende vergadering gekozen 

• Secretaris: Nu is er geen vaste secretaris, er werd altijd wisselend genotuleerd.  

• Notuleren: 

In huidige situatie notuleert ieder MR lid (leraar en ouder) 1 of 2 keer per jaar  

Vraag is of we dit anders in kunnen steken. Opties zijn: 

o Secretarisrol 

o Huidige situatie behouden 

o Andere opties? 

• Structuur van vergadering anders insteken: 

o MR vergadert, locatiedirecteur (en indien nodig meerscholendirecteur) is alleen 
laatste half uur aanwezig 

o Voortzetten op dezelfde wijze: locatiedirecteur gehele vergadering aanwezig 

o Andere opties? 

 

Opties: 

Oudergeleding: komt kwartier voor start vergadering bij elkaar. 

Dan half uur volledige MR + locatiedirecteur, dan vervolg vergadering met MR zonder 
locatiedirecteur. 

 

Volgende vergadering wordt terug gekomen op vice-voorzitter, eventueel secretaris kiezen of per 
toerbeurt notuleren, structuur vergadering bepalen. 

 
  

7. Gebruik Flash Player 

Malmberg gebruikte voor online tools nog steeds Flash Player. De vraag van een oplettende ouder 

was waarom deze applicatie nog gebruikt wordt, tool staat al jaren ter discussie betreft de 

dataveiligheid. In 2015 raadde Adobe zelf het gebruik van Flash al af omdat het onveilig zou zijn. 

Software wordt niet meer ondersteund op bepaalde Chrome books en in het geheel niet meer op 

Apple devices.  



 

Opvolging: Bavo volgt de software welke voorgeschreven wordt door Kalisto, daarom is deze vraag 

bij Kalisto neergelegd. Na meermalig contact met een IT expert, ingehuurd door Kalisto is het gebruik 

van Flash Player per nieuw schooljaar gestopt. 

Daarnaast is het niet duidelijk hoe de data op persoonsniveau wordt opgeslagen: dit is een issue wat 

bij Malmberg aangekaart moet worden. Carmen heeft contact gelegd met de IT expert hierover. 

Vervolgens heeft de IT expert contact gehad met de ouder om scherp te krijgen wat het specifieke 

issue is. Het laatste contact is van vóór de zomervakantie, Michel heeft 15 september een 

remindermail naar Wilma verstuurd. 

Advies MR: schakel jurist in vanuit Kalisto, Sagitta pakt dit punt op. 

8. Uitslag enquête afstandsonderwijs  
Uitkomsten van de enquête afstandsonderwijs in de Corona-periode en follow up zijn al besproken 
bij punt ‘COVID-19’.  
 
9. Vervolgafspraken  
Overdracht door Ton/Michel 

o Ton/Michel contacten met het nieuwe MR lid Gerard over verwachtingen/kennis/etc. 
o Michel zal bestanden/kennis overdragen aan de nieuwe voorzitter Wendy. 

 
10. MR Vergaderingen in 2020/2021 

Er wordt aan Ilonka van Leeuwen gevraagd  om met een voorstel voor de planning te komen, 
rekening houdend met andere schoolactiviteiten.  

Voor nu wordt de datum voor de volgende vergadering vastgesteld op: dinsdag 27 oktober 2020 om 
19.30 uur, waarbij de oudergeleding start om 19.15 uur. 

 

11. Rondvraag 

Geen verdere vragen. 

  

12. Actielijst 

Onderwerp              Toelichting                                                          Verantwoordelijke     Status 

Adobe Flash Terugkoppeling richting ouders (AVG) Sagitta  Open 

Bouwverkeer  Nieuwbouwwijk Ambachtsheerlaan, 
Tuinderij, Meerkoet 

Sagitta Open 

Whatsappgroep Nieuwe oudergeleding Cindy Afgerond 

 

Agenderen: 

• Buddy voor nieuwe ouders  

• Mindmap maken (oudergeleding) 

• Verdeling evt. secretaris , vicevoorzitter en structuur vergaderingen 

• Planning vergaderingen schooljaar 2020/2021 


