
MR vergadering De Kinderhof 31 oktober 2022 
 
Aanwezig: Claudia (OMR), Nicolette (VZ OMR), Margot (PMR), Bianca (PMR), Francien (PMR), Karin 
(MT), Wendy (MT). 
a.m.b.: Marleen (OMR, nieuw lid) 
  

1. Nieuw lid is afwezig ivm ziekte. 
2. We kiezen voor roulerend notuleren. Francien notuleert deze vergadering. 
3. Evaluatie NPO: er is een evaluatie gedaan. Iedereen van het team kon 

reageren op de ingezette gelden. Soms liggen er argumenten aan de 
gemaakte keuzes ten grondslag waar niet alle teamleden van op de hoogte 
zijn. Voor het nieuwe NPO plan heeft de PMR als advies aan het MT om met 
de presentatie van het nieuwe plan de argumenten te communiceren en dat 
de instemming ligt bij de MR, en niet bij het team. Aan de voorkant 
communiceren over het doel van het NPO-geld haalt wellicht al wat kou uit te 
lucht. 

4. ARBO: aantal mensen zijn nog niet op herhaling geweest, dat is aangepast in 
het calamiteitenplan. Advies MR aan MT om een keer te oefenen met de 
huidige BHV’ers. CO2-meters worden door KPOA centraal ingekocht. 
Volgende bijeenkomst wordt dit weer geagendeerd. 

5.  Rapportage ‘Optimaal Ventileren’. Er is een quickscan uitgevoerd door een 
onafhankelijk expert. Zie samenvatting met aanbevelingen. Advies MR om met 
het team te communiceren dat de deuren gesloten moeten blijven, zowel de 
tussenduren in de school als de buitendeuren. Zowel vanwege de veiligheid 
als de stookkosten. Daarnaast adviseert de MR om los van de 
energiecontracten die KPOA heeft vanuit duurzaamheid eens kritisch te kijken 
naar de hoogte van de verwarming. 

6. Sectorplan Covid19: er is geen optie ‘scholen dicht’ meer. Wanneer er veel 
personeel ziek is moeten groepen soms sluiten, dat staat los van dit 
sectorplan Covid19. Advies aan MT: proactief communiceren van het plan met 
ouders. 

7. Terugkoppeling vorig schooljaar: 
• Lerarentekort: Twee zwangere collega’s waar vacatures voor zijn 

vanaf  maart ’23. Korte vervangingen zijn goed op te vangen. 
• SKOSS/KPOA is nu een personele unie op weg naar fusie. 
• Schoolplein: de tweede fase had wat voeten in de aarde, maar nu wel 

bijna afgerond. 
8. In verband met de tijd parkeren we de overige onderwerpen. We besluiten de 

onderwerpen door te schuiven. Het pauzemoment komt nog even ter sprake. 
Ouders (5 ouders) klagen over volle broodtrommels. Een ouder uit haar 
zorgen over geen buitenspeelkwartier op de dag dat er geen gymles is. MT 
legt uit: de onderwijstijd staat onder druk. Er is een aantal uur dat kinderen per 
8 jaar naar school moeten. Daarnaast hebben leerkrachten recht op pauze als 
ze van 8u-14u werken, omdat bij ons op school verplicht is vanaf 8u aanwezig 
te zijn. De verplichte onderwijstijd waar de inspectie de school op controleert. 
Een kwartier pauze is inbegrepen bij de berekening van de onderwijstijd. Daar 
heeft bij de invoering van het continurooster 7 jaar geleden de oudergeleding 
van de MR mee ingestemd. 
  
12 januari 18u volgende MR. 


