
 

 

Notulen MR vergadering Emmaschool Assen 

Datum:  Dinsdag 9 maart 2021 

Tijd:   19:30 uur – 21.00 uur 

Plaats:  Online via Teams 

Aanwezig:  Ouder: Monique, Jorn, Paul, Heleen 

                 Team: Natasja, Agnes, Yvonne, Tineke 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

 

2. Mededelingen en ingekomen post 

 

• OR 

Financieel jaarverslag is nog niet gemaakt. Volgende week is hierover contact met OR  

De OR wil bekijken of school de shirts blijft betalen of dat de ouders een shirt kopen. De huidige shirts 

zijn door de Emmaschool opgenomen in de begroting en loopt tot 2025. 

 Zittingstermijn voor 2 OR leden is aan het eind van dit schooljaar voorbij. Zij willen graag          

verlengen. Dit moet in de OR besproken worden. MR vindt het ook verstandig om te kijken of er nog 

nieuwe ouders zijn die zitting willen nemen in de OR. 

• Scholing 

Lastig om een datum te vinden waarop we allemaal kunnen. In maart gaat niet lukken. Monique 

vraagt naar nieuwe mogelijke scholingsdata voor in april. Als dit niet lukt dan wordt het alsnog 29 

maart 

• Gesprek met Bert Dekker 

PMR maakt afspraak met Bert, is nog niet gelukt 

• BAC 

Veel reacties op vacature gekregen. As vrijdag zijn de eerste gesprekken 

 

3. Vaststellen notulen 21 januari 2021 (bijlage 1) 

De notulen zijn vastgesteld 

 

4. Continurooster en ouderpeiling 

De werkgroep schooltijden heeft meerdere modellen van verschillende schooltijden bekeken. Na 

verder onderzoek bleven enkele mogelijkheden over. Met het team is er gesproken over de nieuwe 

schooltijden. Het team heeft duidelijk aangegeven dat het bij een eventueel continurooster een half 

uur pauze wil en geen 2 keer een kwartier. Vervolgens moest er bekeken worden welke 

mogelijkheden er zijn om dit te kunnen regelen. En welke gevolgen het heeft als de leerkracht een half 

uur pauze heeft, met een continurooster, op de inzet van het personeel. 

Leerkrachten vinden het lastig dat de 30 minuten pauze in een continurooster door collega’s gedaan 

moeten worden die op deze manier andere taken niet meer kunnen uitvoeren.  Als het team kan 



 

 

kiezen tussen een traditioneel rooster met 1,5 uur pauze of een traditioneel rooster met 1 uur pauze, 

dan gaat de voorkeur van het team uit naar een rooster met een uur pauze voorde kinderen. 

Hoe nu verder? 

De MR  heeft aan de ouders van de Emmaschool toegezegd dat we de schooltijden dit schooljaar 

zouden bespreken.  

 

De huidige 4 opties, zoals voorgelegd aan het team, met vermelding van de mogelijke schooltijden 

worden aan de ouders voorgelegd 

Voorstel is om bij de enquête nieuwe schooltijden voor ouders een oplegger te maken die 

overzichtelijk maakt wat de consequenties, voor elk model, van de nieuwe schooltijden zijn. 

 

Werkgroep schooltijden wil graag wat extra hulp van ouders bij het maken voor een duidelijk, 

transparant voorstel voor ouders. Paul en Heleen willen wel aanschuiven. Carolien controleert  de 

modellen op wettelijke kaders (verplicht aantal uren). Werkgroep maakt de opzet dan klaar en stuurt 

deze dan rond naar MR, voor een laatste controle 

 

Enquête op rood papier Voor elk kind is er een stembiljet beschikbaar. 

 

5. Mededelingen directie 

De subsidie voor Schoolkracht zijn we helaas uitgeloot, vanwege grote hoeveelheid aanvragen. 

Op dit moment heel druk met van alles regelen rondom corona en de bezetting van de groepen. 

Begroting:   

Vanaf groep 3 komen er nieuwe digiborden. In elke groep komen meer Chromebooks.  We zijn bezig 

met nieuwe leesmethode en volgend jaar een nieuwe rekenmethode. 

Er worden ook veel nieuwe boeken aangeschaft voor in de schoolbibliotheek 

Vernieuwing van het schoolplein is nu niet opgenomen in de begroting, maar wordt opgenomen in de 

vernieuwbouw. 

 

6. Rondvraag en sluiting 

 

Volgende vergadering 21 april 2021 

 

 

Actielijst 

Actie Wie? 

Werkgroep schooltijden maakt opzet, met oplegger, voor de 4 modellen schooltijden 

naar ouders 

Werkgroep 

schooltijden 

Carolien controleert modellen van voorstel modellen schooltijden Carolien 

Werkgroep schooltijden stuurt de nieuwe schooltijden modellen, na controle Carolien,  

naar andere MR-leden. Die via de mail hierop kunnen reageren 

Werkgroep 

schooltijden 

Enquête schooltijden uitzetten Werkgroep 

schooltijden 

Data scholing MR aanvragen voor april Monique 

  

  

 



 

 

 

 

Agendapunten volgende vergaderingen 

Agendapunt Datum 

Begroting OR en nieuw inningsysteem april 

Vormgeving ouderpeiling schooltijden april 

Formatie (Carolien) april 

Ingekomen stuk: mail van ouder agenderen op een nader te bepalen MR-vergadering. ? 

  

  

  

Agenderen schoolbegroting schooljaar 2021-2022 7-6 en in sept. nog 

eens 

 


