
 
 

 
Rotterdam, 18  september 2020 

 
Notulen MR-vergadering 
Datum: 22 en 29 september   
Tijd: Ouderlokaal 
 
Aanwezigen:  
Oudergeleding:  
Haluk Yilmazer, Said Oumoulid, Maya Zekusic, Touria Ouchane, Seher Ustubi, Nurcan Davarci,. 
Personeel: 
Maike van Peperstraten, Wendy van Rossum, Marieke Zwaan  (Chabeli en Wendy de K afwezig m.k.) 
                  
 
1. Opening  
Voor deze eerste vergadering zit Nurcan voor en Wendy R. notuleert.  
 
2. Rondvraag 

 
3. Regelzaken startvergadering:  
Afscheid vertrokken MR-leden: Fadoua heeft een mooie bos bloemen ontvangen namens de MR als dank 
voor jaren inzet. 
 
4. Mededelingen secretariaat:  
Notulen juni 2020: goedgekeurd 
Shirly Hulsen uit GMR en Sharon Meijndert in GMR 

 
5. Mededelingen directie: 
* Personeel  
Nieuwe verdeling IB: Wendy van Rossum 1,2,3; Sylvie Hendriks 4,5,6 en Shirly Hulsen 7, 8.  
Jeanette van groep 1 wordt vrijgeroosterd om IB onderbouw te ondersteunen en IB-zaken bij de peuters op 
te pakken.  
 
* Amalia 
Er is een andere doelgroep gekomen in de locatie van Amalia. Dit betekent voor de school geen 
doorstroom mogelijkheid. Om die reden zal Amalia huur betalen.  
 
* Traumabazen 
Met Humberto Tan zijn er met de vorige groepen 8 diverse opnames gemaakt rondom 3 thema’s : 
Mocromaffia, vergismoord, anorexia . De verschillende opnames zouden door elkaar gemonteerd worden 
en meerdere uitzendingen worden. Ouders en kinderen hebben toen al gekeken en toestemming gegeven.  
Het uiteindelijke uitzenden is toen niet doorgegaan. Nu hebben ze alsnog 1 uitzending gemonteerd, 
volledig om 1 onderwerp. Zodra bekend zal Jos de datum en het tijdstip doorgeven (tevens via Parro) 
 
* Leerlingaantal 
Er is terugloop in leerlingaantal. We zijn ingericht voor 516 leerlingen. Op 1-10-2020 zijn er 487. 
Door veel verhuizingen zijn we lager uitgekomen dan verwacht. Wel zijn er in de hogere groepen ook 
nieuwe kinderen bij gekomen. Gesprek volgt over ‘promoten’ van de school (wij mogen niet lobbyen maar 



mond-tot-mondreclame mag wel) en over de samenwerking met de Turkse Moskee. Daarvan zitten maar 
25 kinderen op de Valentijnschool van de 125. Er is ook een trek uit de wijk omdat sommige ouders hun 
kinderen liever met andere kinderen plaatsen dan die uit de wijk. Daarnaast vinden sommige ouders de 
Valentijnschool niet divers genoeg. Er is een analyse gemaakt. Zie bijlage.   
 
* Pleinen 
Op het groen/blauwe schoolplein wordt gekeken of er asbest is. Bij het Driehoeksplein wordt nu gestart 
met het organiseren van inspraakbijeenkomsten voor mensen uit de wijk etc. Het e.e.a. heeft allemaal wat 
stil gelegen.  
 
6. Covid-19 maart-augustus 2020 en september t/m……… 
Ventilatie, achterstand ingebracht door Seher, RVKO, griepperiode 
Ventilatie zal zijn: alle ramen en deuren zoveel mogelijk open en de verwarming aan.  
De overheid investeert alleen in de aller slechtste plekken. Verder afstand houden, letten op hygiëne. 
Leerkrachten blijven thuis bij klachten. Er zijn al 15 leerkrachten getest. ( 9-10-20 reeds 30).  
 
Tijdens de studiedag zullen leerkrachten bezig zijn met vragen en voorbereiding m.b.t. online lesgeven voor 
het moment dat er een klas naar huis gaat of de school (tijdelijk) dicht moet. Het heeft de voorkeur ouders 
’s avonds in te lichten maar dit is in deze tijd niet altijd meer mogelijk.  
 
Voor kamp groep 8 hebben 2 ouders aangegeven dat ze niet willen dat hun kind gaat. 6 oktober is er een 
voorlichting. Deze 2 ouders worden ook uitgenodigd. Afwachten hoe COVID19 gaat.   
 
6.    Schoolgids 2020-2021 op de site  
 
7. Verantwoording ouderbijdrage 19/20 (instemming)  en afspraak 19/20 en 20/21   
 
8. De Betere Basisschool== Ambitiekaarten/werkwijzers 
 
9. Sluiting/rondvraag 
 
 
 
Actielijst 
 
Acties Wie Uiterste datum 
MR- jaarverslag 2019-2020: korte samenvatting 19-20 Wendy 24 november 
Inventariseren mogelijkheden tot scholing van MR-budget Saïd, Wendy 24 november 
Maike geeft Saïd door als nieuw lid Educatief Partnerschap Maike 25 september 
   
Openstaande agendapunten   
Foto MR-samenstelling  Nader te bepalen 
   
Overige afspraken / besluiten / mededelingen /bespreekpunten 
 
 Taakverdeling:  

Saïd is voorzitter. (Besluit) 
Secretaris staat nog open. 

 
 Er is één ouder meer in de MR dan voor de verhouding personeel-oudergeleding kan. Deze ouder heeft 

geen stemrecht, wel adviesrecht. Bij afwezigheid van andere ouders stemt de ouder mee op eigen titel. 
Touria zal op deze manier zitting nemen in de MR.  
 

 Budget MR: Ongeveer €500,-: Investeren in kennis voor MR-leden. (Besluit) 
 

 Agenda: De agenda wordt de week voor de vergadering verstuurd. Hiervoor is overleg nodig tussen 
voorzitter, secretaris en Jos. (Besluit) 
 



 Inbreng vergaderpunten:  
I.v.m. het opstellen en tijdig versturen van de agenda uiterlijk 10 dagen voor de vergadering. Punten 
daarna kunnen niet meer meegenomen worden in het voorbereidend overleg. (Besluit) 
Op de agenda zal een vast agendapunt wvttk (wat verder ter tafel komt) zijn. Eventueel kan het 
desbetreffende punt hier kort besproken of alvast benoemd/toegelicht worden voor een volgende keer. 
Tussentijdse zaken worden doorgegeven aan de voorzitter. Deze bespreekt met Jos.  
 

 Actielijst: Er wordt een actielijst bijgehouden, net als welke punten nog open staan of welke besluiten er 
genomen zijn (met enige toelichting).  
 

 Parro/ ouderportaal 
Het proces rondom ouderportaal duurt langer dan menigeen had verwacht. Waarschijnlijk speelt de 
schoolsluiting en alle voorzorgsmaatregelen rondom corona hier ook een rol. Aanstaande studiedag (25 
september) wordt het team meegenomen in de stand van zaken en kan er meer doorgepakt worden.  
 
Parro is een middel voor korte positieve uitwisseling met betrekking tot de kinderen. Het leent zich niet 
voor lange teksten of discussie, ook niet voor een inhoudelijk gesprek. Hoewel COVID19 het ons lastig 
maakt, is het gewoon mogelijk een afspraak met de leerkracht te krijgen; zowel telefonisch als fysiek. De 
richtlijnen zullen 25 september nogmaals onder de aandacht van de leerkrachten gebracht worden.  
 
 Achterstanden 
Er is veel geld vrijgekomen om achterstanden door COVID19 te bestrijden/op te lossen. Het beschikbare 
bedrag is nu nog 60.000. Naar ze zomerkampen is 30.000 gegaan. Ouders worden nu benaderd voor bijles.  
Hoe kun je zoveel mogelijk lln. laten profiteren van deze gelden? Het geld is te weinig voor personele 
middelen. Alle kinderen een Squla abonnement is bijv. wel weer mogelijk.  
 
Achterstanden worden bekeken per klas. IB is veel bezig met het niveau in kaart bezig. Wendy v R licht de 
zorgroute enigszins toe en stelt voor hier – indien er behoefte is – een ander moment na een vergadering 
op door te gaan.  
  
 
 
 
 



Aanvullingen notulen MR-vergadering  
Datum: 29 september  
Tijd:       Ouderlokaal  
  
Aanwezigen: 
Oudergeleding: 
Haluk Yilmazer, Said Oumoulid, Maya Zekusic, Touria Ouchane, Seher Ustubi, Nurcan Davarci,.  
Personeel:  
Maike van Peperstraten, (Wendy van Rossum, Marieke Zwaan, Chabeli en Wendy de K afwezig)  
 Jos 

1. Contact via Parro  
Zie notulen 22 september. Op de studiedag van 25 september zijn de richtlijnen van Parro bij het personeel 
onder de aandacht gebracht.  Afspraak: Voor ouders komt ook nog een dergelijk berichtgeving vanuit 
directie. Wanneer er vragen zijn ga je naar de leerkracht of vraag je via Parro of de leerkracht contact met u 
kan opnemen.   
  

2. Zorgen rondom achterstanden  
In de klassen wordt maatwerk geleverd. De leerkracht kijkt vanuit zijn expertise naar de kinderen wat ze 
nodig hebben. Dan is er een beginsituatie. Deze wordt tijdens de groepsbespreking/leerlingbespreking met 
de Ib’er besproken. Per groep/leerling wordt er een plan opgesteld. Wanneer er individuele plannen zijn 
worden deze met de ouders gedeeld tijdens het voortgangsgesprek. In een aantal gevallen neemt de Ib’er 
hier eerder contact over op met ouders.   
  

3. Medewerker ouderbetrokkenheid  
Vanuit de gemeente kont er geen bekostiging voor de medewerker ouderbetrokkenheid meer. 
Er moet gezocht worden naar een bekostiging op een andere manier. De gemeente is in gesprek met het 
schoolbestuur.   
  

4. Verantwoording ouderbijdrage  
Ouders die vorig jaar de ouderbijdrage hebben betaald hoeven in de groepen 1 t/m 7 dit jaar geen bijdrage 
te betalen. Groep 8 : Zij betalen 100 euro i.p.v. 125 euro. Deze 25 euro minder is vanwege het afgelaste 
schoolreisje vorig jaar. 
Het Parro-bericht naar de ouders was niet duidelijk.  
Directie stuurt groep 1 t/m 7 een nieuw bericht. Groep 8 krijgt een apart bericht of brief mee naar huis.  
Op 6 oktober gaat de voorlichtingsavond niet door. Dit wordt op een andere manier vormgegeven.   
  

5. De Betere Basisschool  
De ontwikkelgroepen gaan met de ambitiekaarten aan de slag. Dit wordt niet teruggekoppeld naar alle 
ouders. Het wordt wel gedeeld in de MR.   
  

6. Schoolgids 20-21 op de site  
T.k.n. Schoolgids staat op de site.   
  

7. Duur vergadering MR  
De tijden van de vergaderingen zijn van 16:00 tot 18:00. Er wordt gestreefd naar 17:30 als eindtijd.   
  

8. Ventilatie  
Zie notulen 22 september. De ventilatieroosters binnen de school zijn allemaal schoongemaakt.  
De RVKO- inventarisatie is doorgestuurd.  
 


