
Notulen 14 oktober 2020 

Onderwerp: Medezeggenschapsraad O.B.S. J.P.F. Steijaertschool, Hazerswoude Rijndijk 

Datum: 14 oktober 2020 

Tijd:  19.30 – 21.00 uur 

Locatie: ZOOM via 

https://us02web.zoom.us/j/89384983997?pwd=aGsvcCtvdzNiM1FxSU5XYk5

5azZhUT09  Meeting ID: 893 8498 3997 Passcode: 036999 

Voorzitter: Esther Monfils 

Notulist: Robert 

Deelnemers: Jolanda Balvert, Robert Schutte, Ilka Timofei, Judith van Opstal (gedeeltelijk), 

Esther Monfils 

Bijlagen: Notulen 16 sept 2020 

Schoolgids, jaarplan en corona plan b: zijn reeds door Judith verstuurd 

 

 

19.30 uur 1.  De voorzitter opent de vergadering. 

19.35 uur 2. De agenda wordt doorgenomen en vastgesteld. 

19.45 uur 3. De notulen worden na een paar tekstuele aanpassingen goedgekeurd.  

Opkomende vraag: Hoe kan de MR zo zichtbaar mogelijk zijn voor 

ouders? Via de website van de Steijaert. Er is een mail gestuurd of 

ouders nog andere ideeën hebben.  

20.00 uur 4. Rapport ventilatie-onderzoek 

Dit is bij Morgenwijzer op bestuursniveau geïnitieerd en afgehandeld. 

Er is ter plekke gekeken naar het aantal m2 en het aantal kinderen en 

naar de ventilatie; het is ventilatie van buitenaf. Meer is niet bekend. Er 

zijn verder geen rapportages bekend. De info wordt als summier 

ervaren. Morgenwijzer wordt gevraagd om extra informatie te geven.  

20.05 uur 5.  Plan B – bij afwezigheid in verband met Corona 

Het is een deugdelijk plan. Het is inmiddels ook in het team besproken. 

Er zijn leerkrachten als maatjes gekoppeld. Als er 1 ziek is, verzorgd de 

ander de communicatie en de routing richting ouders en leerlingen. 

Ouders worden zo snel mogelijk op de hoogte gesteld, dat er een plan is 

about:blank
about:blank


om de onderwijscontinuïteit te zo goed mogelijk te waarborgen in geval 

van ziekte (Corona).  

20.10 uur 6. Schoolgids 

Iedereen van de MR heeft  feedback gegeven. De aanpassingen worden 

doorgegeven aan een extern bureau; zij passen de tekst aan. Het 

voornemen is om de schoolgids voor het volgend schooljaar compleet te 

herschrijven.  

20.15  uur 7. Kascontrole ouderraad 

De secretaris van de ouderraad heeft antwoord gegeven op een aantal 

vragen van de MR.  Er blijven nog vragen onbeantwoord.  Namens de 

MR gaan Jolanda en Judith in gesprek met de secretaris van de 

ouderraad, omdat de kascontrole volgend jaar weer een taak van de MR 

wordt. 

20.25 uur 8. De 1 oktobertelling kwam uit op 139 leerlingen. Eind februari 2021 

wordt definitief vastgesteld hoeveel leerlingen de Steijaert heeft. Op 

basis van dit aantal wordt de formatie voor volgend jaar in 

samenspraak met Morgenwijzer vastgesteld.  

20.30 uur 9. Evaluatie jaarplan 2019-2020. In dit plan staan de doelen voor 2019 en 

2020. Op basis van deze evaluatie wordt het nieuwe schoolplan 

geschreven. Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende 

vergadering.  

20.35 uur 10. Korte punten 

- Het godsdienstonderwijs wordt goed ontvangen. De bedoeling is dat 

dit een vast onderdeel wordt van het curriculum.  

- Het meerjarig professionaliseringsplan en het financieel 

exploitatieoverzicht worden beide doorgeschoven naar de volgende 

vergadering 

20.45 uur 11.  Punten van ouders of leraren 

N.v.t.  

20.50 uur 12. Rondvraag en w.v.t.t.k.  

De verkeerssituatie rondom de school blijft problematisch. Het is 

onveilig. Het parkeerterrein is voor de school en de bewoners. De regels 

lijken niet duidelijk. Het is goed om de regels weer te communiceren. 

Dit wordt opgepakt. 

 

 



Esther wil het voorzitterschap per januari overgeven. Nog onduidelijk is 

wie dat wordt. Er wordt voorgesteld om het voorzitterschap te laten 

rouleren. De voorzitter maakt ook de agenda; dat helpt bij de 

voorbereiding. Het punt wordt nog even geparkeerd. 

 

Voorgesteld wordt om het aantal agendapunten te beperken op het 

moment dat een groot stuk inhoudelijk besproken moet worden.  

 

21.00 uur  13.  Om 9:08 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 


