
 

 

Notulen vergadering MR  De Kameleon     
Datum: maandag 31 januari 2022 19.30u. – 21.30 u.  via Teams 
Aanwezig: Peter (vz), Ivana, Janine, Kimberly (not), Sara, Heidi (directie), Marlies (directie) 
 
 

Opening en 
Vaststellen  
 

Welkom  
Agenda 
 
Notulen   30-11-2021  
Goedgekeurd 
 
Actielijst  30-11-2021 
Zorgplan 

Ter bespreking 
 

Binnengekomen post 
Mail over ondersteuning MR leden.  
Zorgplan 
Doornemen. Voor de volgende vergadering op de agenda: kijken of er nog vragen over zijn 
en/of het nodig is om de IB-er uit te nodigen. 
Update GMR 
Update volgt later. 

Vraag en 
antwoord 
Directie- MR 

Ouderbetrokkenheid – vervolg 
Hoe kijken we naar de rol van ouders in school. Nieuwe start na corona. Welke taken kan de OV 
dan opnemen? Komende half jaar in gesprek hierover. Eerste gesprek met OV, daarna eventueel 
MR laten aansluiten. Idee van Ivana om eventueel te kijken hoe ouderverenigingen op andere 
scholen dit aanpakken. 
Corona 
Besmettingen gaan nu hard. Dit is wel volgens verwachting na de versoepelde 
quarantainemaatregelen. Groep 7 vanaf morgen weer thuisonderwijs i.v.m. besmettingen. 
Besmettingen zowel bij de kinderen als collega’s. Gaten zijn haast niet meer op te vullen. 
Ouders steunen de besluiten van de school, samenhorigheid binnen de ouders van de Kameleon. 
Complimenten hoe het door de ouders wordt opgepakt wanneer er bijvoorbeeld klassen thuis 
zitten. In de klassen kan er op een fijne manier over gesproken worden.   
BSO 
Capaciteitsprobleem. Arbeidsproblematiek is groot op het moment. Op de BSO zijn grote 
tekorten. Kind&Co heeft ons gevraagd om mee te denken over alternatieven. Het is best lastig 
om buiten de kaders te denken. Bij de BSO is er een strenge regelgeving wat het ook moeilijk 
maakt. Er moeten ook stappen gemaakt worden bij de gemeente. BSO is bezig met een brief 
aan ouders. Kunnen we voor de bovenbouw anders organiseren zodat er meer ruimte komt 
voor kinderen in de onderbouw?  
Activiteiten die vallen samen met de BSO, maar ouders nemen een dag BSO op omdat het niet 
direct aansluit op de schooltijden. Om de kinderen even op te vangen tussen school en de 
activiteit. In hoeverre kunnen we hier flexibel mee omgaan. Kinderen alleen een uur opvangen 
bijvoorbeeld?  
Opvang bij de sportorganisaties? Interessant om te onderzoeken. Vesteda? 
Gemeente Meander omnium > kinderwerker ?? > Knutselclub. Er is geen behoeftepeiling 
geweest. Jammer dat er niet breder wordt gekeken. Liever het geld ingezet zien op opvang van 
de kinderen die niet terecht kunnen bij opvang. Join impuls geven? Meer activiteiten voor de 
iets oudere kinderen.  
Personele bezetting 
Ingrid heeft ons vandaag verlaten. Zij is afgelopen jaren IB-er geweest. Zij heeft ander werk 
waarmee zij het niet meer kan combineren. Danique heeft een uitbreiding gekregen om de zorg 
op te vangen. Nieuwe leerkracht groep 6, Emma, is vandaag gestart. Eerste reacties onder de 
kinderen enthousiast. Drie nieuwe collega’s bij de Afghaanse vluchtelingen. Nienke komt na de 
krokusvakantie weer terug na haar verlof. Corina en Manon zijn nog bezig met re-integratie.  



 

 

Afghaanse vluchtelingen 
Met de fiets nog te gevaarlijk. Het is bedoeling dat de kinderen gelijk met de andere kinderen. 
Culturele verschillen. Zij zouden kinderen alleen op de fiets sturen zonder begeleiding. Stok 
achter de deur > start om half 9. Met bus beter te organiseren. Wisseling in kinderen, uitstroom 
en instroom van leerlingen. Soms ook begeleiders mee die een stukje vertaling kunnen doen. 
Kinderen leren snel. Veel niveauverschil.  
Intakegesprekken. Kinderen helemaal blij om naar school te mogen. In Afghanistan pas vanaf 7 
jaar naar school. Kleuterschool kennen ze niet. Kindergarden is prijzig, zelf bekostigen. Veel 
dankbaarheid vanuit de ouders. 
IEP 
Groep 8 afgerond en adviesgesprekken zijn gevoerd. Deze zijn goed ontvangen. Sommige 
kinderen hebben nog een mooie sprong gemaakt. Ervaring om IEP te maken wordt nog steeds 
goed ontvangen. Andere groepen zijn nog druk bezig met de IEP toetsen. Volgende week 
gesprek met begeleider van Focus PO als voorbereiding over . Leerkrachten enthousiast over de 
IEP. Het is nu een puzzel met inhalen van toetsen, zeker nu met alle quarantaines. Leestoetsen 
intensief, vragen veel tijd van de leerkracht. Leestoets van IEP en DMT. Één op éen afname 
(duurt circa kwartier per leerling). Resultaten van de school bespreken bij volgende MR 
vergadering op 14 maart 2022. 
Update gezonde school 
Ideeën van ouders en het team vergeleken. Moeilijk om in alle punten overeenstemming te 
vinden. Sommige punten goed op één lijn en bij andere dingen niet. Er moet uiteindelijk een 
keuze gemaakt worden. Marlies is nu bezig met een concept beleidsplan. Hoe zouden we het 
graag zien. Dit als basis om aan te sturen op een uiteindelijk definitief beleid. Zo willen we het 
doen met vieringen, traktaties e.d. 
Ventilatie 
OMR benieuwd naar de situatie op school. School al vijf jaar bezig om de installatie weer goed 
werkend te krijgen. Deze werkt al lange tijd niet. Ondanks dat voldoen we als school wel aan de 
CO2-normen. Er zijn metingen gedaan. Er is eindelijk getekend voor de offerte om het systeem 
weer op orde te brengen. Daarnaast wordt er natuurlijk door leerkrachten geventileerd d.m.v. 
het openen van ramen. Wensen vooral op gebied van klimaatbeheersing. In de zomer 
temperatuur soms niet acceptabel. Screens aan de voorzijde zijn geïnstalleerd. Daarmee hopen 
we de zon weg te nemen en de temperatuur iets te kunnen verminderen. Belangrijk om ook bij 
de GMR onder de aandacht te blijven brengen. Discussie bestuur – gemeente. Wie is 
verantwoordelijk voor het niet functioneren van het gebouw? Er is geen budget vanuit bestuur 
om klimaat aan te pakken. Krachten bundelen: helder plan wat we zouden willen en wat dat 
zou kosten, deel uit growdfunding, geld gemeente, bestuur, subsidies, duurzaamheid e.d.? 

Rondvraag Is er beleid op huiswerk / voorbereiding middelbare school? 
Leerlijn Leren leren. Er is een opbouw in de hoeveelheid huiswerk. Dit moet wel weer een keer 
kritisch worden bekeken. Verschil op middelbare scholen ook heel groot. 
Professionalisering MR? 
Dit is geïnventariseerd maar niks meer van gehoord. Wordt dit nog georganiseerd? 

 
Vergaderdata MR, van 19:30-21:30:   
 20 september 2021, 30 november 2021, 31 januari 2022, 14 maart 2022, 23 mei 2022, 27 juni 2022 
,  
Vergaderdata GMR:  2021-2022 
 14 oktober, 16 december, 24 februari, 19 mei, 30 juni 
 
Actielijst   
datum gereed   verantwoordelijke   actie   
 Annemarie, Heidi, Janine, 

Kimberly 
Overleg over communicatie plannen 

 Heidi Heidi stuurt stuk uit het protocol basisonderwijs over 
quarantainemaatregelen naar de MR 



 

 

 OMR Zorgplan doornemen. Wanneer er nog vragen zijn  
 Kimberly Voor op de agenda volgende bijeenkomst: IB ook uitnodigen 

over zorgplan/taakverdeling e.d. Wie doet wat binnen de 
school? Wie moet je benaderen? Vraag vanuit Ivana. 

 Kimberly Goedgekeurde notulen laten plaatsen op de website van De 
Kameleon. 

 Kimberly Op agenda 14 maart:  
Resultaten IEP 
Zorgplan 

 
  
 


