
Notulen extra overleg MR 
21 januari van 19.00 tot 19.30 uur. 
Digitaal 
 
Aanwezig: Natascha, Marjoleine, Martine, Julie, Angela 
Toehoorders: Anneke, Sabrina (beide ouders van leerlingen) 
 
Welkom. 
 
Mededelingen: 
Lockdown tot en met 8 februari 
Martine licht toe dat er inmiddels buiten een zzp-er, de muziek leerkracht, ook een 
begeleidster van een peuterspeelzaal wordt ingezet om de noodopvang te draaien. Dit wordt 
betaald door Stroomm. Het rooster voor de noodopvang is tot aan het einde van de 
lockdown rond. Soms is het voldoende om 2 leerkrachten op school te hebben en soms zijn 
er vanwege de grootte van de groep 3 nodig. Omdat het draaien van de noodopvang niet te 
combineren valt met het geven van live momenten op Meet aan een combigroep zal er voor 
iedere groep 1 live moment minder zijn per week. Er zal dan instructie gegeven worden via 
filmpjes of linken. De mogelijkheid van het vragenhalfuurtje die dag blijft bestaan nadat de 
noodopvang gesloten (15 uur tot 15.30). Daar wordt niet veel gebruik van gemaakt  maar de 
gelegenheid contact te maken met de leerkracht blijft daardoor wel mogelijk. 
Martine geeft ook aan dat het niet wenselijk is om alle leerlingen bij elkaar te zetten in de 
noodopvang. Dit vanwege de onzekerheid rondom de Britse variant en de zorg voor een 
veilige omgeving. Het live moment wat niet zal plaatsvinden is niet steeds op dezelfde dag. 
Vanuit de oudergeleding wordt gevraagd om dit tijdig kenbaar te maken aan de ouders en 
leerlingen zodat zij eventueel ook voorbereidende vragen kunnen stellen. 
 
Stroomm heeft een kwaliteitskaart opgesteld waarop de minimumeisen staan voor een 
drietal scenario's. Aan die eisen voldoet de school ook nog met het verminderen van 1 live 
moment. Gezien het belang van het welzijn van de thuiszittende kinderen blijven we streven 
naar het niet meer verminderen van die momenten. Dit is ook het geluid wat ouders hebben 
gegeven. Mocht er bijvoorbeeld uitval ontstaan bij de leerkrachten en dit niet meer 
gewaarborgd zijn dan wordt de MR tijdig op de hoogte gebracht. 
 
Oudergeleding vraagt ook of school mee kan denken in het ondersteunen van ouders. Wat 
doe ik als mijn kind niet meer wil en boos wordt? Enz. Marjoleine gaat navraag doen bij 
Buurtzorg jong en GGD. 
 
Noodopvang: 
De aanvragen voor de noodopvang zijn stabiel gebleven. Martine geeft aan met ouders in 
gesprek te blijven over de indeling van de noodopvang en over andere oplossingen om de 
kinderen op te vangen. Oudergeleding vraagt of er zicht is op of er inderdaad sprake is van 
cruciale beroepen. Dit wordt bevestigd door Martine. 
 
We hebben ook kort gesproken over wat nou als de lockdown verlengd wordt? Kunnen we 
daar nu al op vooruit plannen? Martine geeft aan dat ze hier oog voor heeft en al wat aan 
het puzzelen is maar dat dit ook afhankelijk is van externe zoals de zzp krachten. Stroomm 
stimuleert de scholen om de richtlijnen van de overheid en het RIVM aan te houden in het 



vooruit plannen. Martine maakt dit maandag nog eens bespreekbaar tijdens het MT overleg 
of dit nog wel wenselijk is. 
 
Volgende overleg: 
Zodra er nieuwe berichtgeving vanuit de overheid is zullen we als MR weer overleggen over 
de volgende stappen. 
 
 


