
 
Notulen ingelaste vergadering MR  De Kameleon   via Videobellen       
Datum: Maandag 30 maart 2020 20.00u. – 21.30 u.  
Aanwezig: Arjan (vz), Heidi, Eva, Janine, Kimberly, Mariëlle en Lucia  
 
 
 

I. MR         19.30 - 20.00    mrkameleon@kameleondendolder.nl 
 Opening en 

Vaststellen  
 

Welkom  
 
Agenda 
 
Thuisonderwijs 
Eva: Gaat nu heel goed. Met het ene kind meer contact dan met het andere kind. 
Aangenaam verrast. 
Horen we door alle klassen heen. Middenbouw en onderbouw nu ook.  
Onderbouw gaat goed. 
 
Kimberly: 
Groep 3 en 7 grote verschillen.  
Groep 3 ontstaat een gat zeker tav het leesonderwijs. Ouders helpen de kinderen opstarten. 
Instructiefilms ervaren ouders als prettig. 
Gezinnen waar je weinig van hoort neem je contact mee op. 
Om de dag maken we contact. 
 
Janine: Gezinnen die ook kinderen hebben die nog niet op school zitten hebben het zwaar. 
Ligt er ook nog aan of beide ouders thuis zijn. 
Janine probeert gezinnen te ondersteunen door videobellen. Gezinnen kunnen elkaar ook 
ondersteunen door video bellen. 
 
Mariëlle: Vergelijkbare verhalen, werken allebei. Verschillende leeftijden. Best pittig. Strak 
programma.  
Heel tevreden met hoe het gaat vanuit school. 
 
Arjan: Snel opgezet. Maximale wat leerkrachten doen. Blijft een belasting voor ouders.  
 
Heidi: Proberen die gezinnen steun te bieden. Sommige kinderen mogen een dag naar 
school om het gezin en het kind even te ontlasten.  
Het is best pittig voor leerkrachten. Ook zij hebben een thuissituatie. 
Bij twee gezinnen is er, bij een persoon, corona vastgesteld.  
Klachten zijn er, maar in mindere mate. 
 
Formatie groepsindeling 
Hoeveel ll zijn er volgend jaar.  
Afgelopen schooljaar 255, volgend schooljaar oktober 240, flinke daling. Volgend jaar gaan 
we met 10 groepen werken. 
 
Ondersteuning inleveren, gaan van 1,2 naar 0,6  
Adjunct van 0,4 naar 0,6. Zo is het nu, maar stond nog niet in formatie dit jaar. 
Werkdrukgelden en zijinstromer. 
Aanvraag IB uitbreiden. Veel zorgleerlingen extra, ondersteuning leerkrachten uit ander 
potje.  
 
Groepssamenstelling 
Sommige groepen worden weer anders samengesteld. Hoe gaan we dat doen? Vorig jaar 
geluiden dat het niet helemaal goed ging met de leerlingindeling. Wat vinden jullie? 
 



Janine: Vorig jaar begreep ze de indeling van de onderbouw wel. Bovenbouw middenbouw 
meer onrust. Prettig om ruimte te bieden aan mensen om mee te laten denken. 
 
Arjan: Kinderen denken, zit ik nog bij mijn vriendje of vriendinnetje, maar dat kan 
veranderen. Maar het proces er naar toe is precair. Een lijstje met wie je in de klas wil? 
Wensen aangeven?  
 
Heidi: geen goede ervaringen met een lijstje. Lastig om goed te formeren. De zorg moet 
evenredig verdeeld worden. Vriendjes kunnen het leren in de weg staan. Ouders moeten 
vooral wennen aan de nieuwe situatie. Kinderen zitten vaak al gauw goed hun vel. 
 
Mariëlle: Twee keer meegemaakt. Heel goed gedaan. Doe het gewoon zoals de vorige jaren. 
Vond het wel jammer, weer verdeling. Maar gebeurt naar haar idee zorgvuldig. 
 
Kimberly: De groep 3 werkt groepsdoorbrekend. Dat scheelt wel. Kinderen ontmoeten 
elkaar veel. 
Plan wordt ondersteund door de OMR. 
 
Procedure verdeling groepen. Hoe lees je dat als ouder?  
Procedure eerst aan de OMR eerst lezen. 
 
WVP 
Niet veel aanpassingen. Team moet hiermee akkoord gaan. Iedereen heeft hier mee 
ingestemd.  
Een aantal taken zijn uitgebreid doordat de voorbereiding er ook bij komt. Meer uren voor 
avonden.  
Coördinator vieringen etc. Komt er waarschijnlijk niet. We hebben op het moment niet 
iemand die dit heel leuk zou vinden.  
Kolom C is wat er nieuw bijkomt aan uren. 
 
Persoonlijke taakverdeling komt nog. Moet voor de zomervakantie klaar zijn. 
Teamgeleding moet hiervoor tekenen. 
Waarom geen uren voor praktijkopleiders? Geen uren omdat stagiaires ook ondersteunend 
werk leveren, zoals nakijkwerk doen. 
 
Eva, Kimberly en Lucia akkoord. Marlies zorgt ervoor dat het getekend wordt 
 
Ouder en leerling enquête 
Net afgenomen voordat we thuis gingen werken. 1 Groep nog niet. Wordt naar gekeken hoe 
dit afgerond kan worden. Ouderenquête loopt eind april af. Kijken of het verlengd kan 
worden. Er kunnen nu geen laptops in de gang. Dat liep altijd wel goed. 71 ouders nodig 
voor een uitslag.  
 
Heidi kijkt met Marlies of de ouderenquête  er uit kan en dat hij eind april klaar is. Mariëlle 
weet niet of het veel zin heeft. Gaat er bij ouders niet tussen door glippen. Mariëlle heeft 
het idee dat het verlengd gaat worden. Heidi zal het morgen bij het DO overleggen 
aankaarten. 
Als het bestuur door wil dan gaan wij starten. 
 
Verkiezing MR 
 
Kimberly past de brief aan. Heidi kijkt nog tekstueel naar de tekst. 
Vergaderdata hoeft nog niet op de website, maar wel hoe vaak we per jaar vergaderen. 
 
Proces: 
Vorig jaar gaven we de kinderen een stemkaart mee. Via Parnassys kan maar 1 ouder per 
gezin de enquête invullen. Beide ouders hebben stemrecht.  



Mariëlle wil wel tot de herfstvakantie aanblijven als blijkt dat er meer gegadigden dan 2 zijn. 
Dan kunnen we de stemmen aan de kinderen mee geven. Arjan kan niet verlengen.  
Eerst belangstelling peilen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de MR. 
Procedure wordt dan toegelicht.   
Per email stemmen? Dat kan niet. Moet anoniem.  
 
Janine deelt ideeën die naar voren komen bij de sport. Daar spelen ook dit soort dingen. 
 
Heidi dacht oproep tegelijkertijd met andere participanten te doen. Er zijn er meer die 
ouders nodig hebben voor de MR. Anders krijgen ouders twee keer een oproep. Kimberly en 
Heidi kijken hier samen naar.  
 
Laatste versie naar MR sturen. PDF in parro. Aflaten vinken.  
 

volgende 
vergadering 

 Cito scores 
 Leerling/oudertevredenheid enquête 
 Schoolplan goedkeuren 

 
 Rondvraag  

Geen rondvraag. 
 

 
 
Vergaderdata MR, maandag van 19:30-21:30:  
20-04-20 + IKC, 22-06-20 
 
Vergaderdata GMR:  
04 2020, 25-06-2020 
 

 
 

Actielijst 
datum gereed verantwoordelijke actie 
 OMR gesprek, over zorgplan/ondersteuningsprofiel, met Ingrid 

plannen 
20 april t/m 5 mei MR verkiezingen uitschrijven 
20 april Kimberly brief kandidaatstelling aanpassen 
 Heidi Procedure leerling indeling groepen aan OMR laten lezen 
 Kimberly en Heidi Laatste versie naar MR sturen 


