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Notulen vergadering MR “de Wereldster” d.d. 24 september 2020  

 

Aanwezig:  

Nanja Bevers, Tirza Debetz, Annelies Huijts, Belinda Linssen, Ronnie 

Mullers, Vivian Spapens, Thijs  Vaessen 

 

1. Opening 

 

Tirza opent de vergadering en heet Annelies van harte welkom. Annelies neemt de plaats van 

Marjo over in de MR, namens de personeelsgeleding. Verder is Vivian Spapens aanwezig. Zij 

is op dit moment interim directeur BS de wereldster.  

 

2. Vaststellen jaarplanning MR vergaderingen 

 

Vergaderingen schooljaar 2020/2021:  

  

Donderdag 24-9-2020 18.00 uur (aangepast naar 19.30 uur) 

Maandag 16-11-2020  19.30 uur  

Dinsdag 02-02-2021  19.30 uur  

Donderdag 15-04-2021 19.30 uur  

Maandag 14-06-2021  19.30 uur 

 

Iedereen gaat akkoord. 

 

3. Vaststellen MR-jaarverslag/ publicatie op website 

 

Jaarverslag doorgenomen en wordt akkoord bevonden. Jaarverslag wordt gepubliceerd op 

de website, net als de notulen van afgelopen jaar, deze ontbreken. Laatste en enige notulen 

zijn van 19-9-2019. RM stuurt alle notulen van 2019/ 2020 door naar TD, zij zal ervoor zorgen 

dat deze bij de administratief medewerker komen, zodat hij deze kan publiceren. 

 

4. Directie BS de wereldster 

 

De sollicitatieprocedure is in gang gezet. Maandag 25-9-2020 is de briefselectie en op vrijdag 

9 oktober zullen de sollicitatiegesprekken plaatsvinden. Verwacht wordt dat de nieuwe 

directeur (M/V) tussen de herfstvakantie en kerst 2020 zal starten, afhankelijk van de 

uitwerkperiode bij een eventuele huidige werkgever. Vanuit de MR zijn er punten 

aangeleverd die in de profielschets zijn opgenomen, daarnaast is RM bij de 

benoemingsadviescommissie. 

 

5. Idee voorstel leden MR 

 

Voorstel geschreven en besproken tijdens de vergadering. Er wordt afgesproken dat alle 

leden van de MR een stukje aanleveren bij RM voor 2-10-2020. RM zal deze stukjes bundelen 

en doorsturen naar TD. De bedoeling is dat dit in week 42 wordt gepubliceerd op de website 

en op Isy. 

 

 

 

 



 

 

6. Rondvraag/ wvttk 

 

• Marjo v.d. Berg gaat komend schooljaar met pensioen en stopt met de MR. Namens de 

MR wordt ze bedankt voor haar inzet. TD en AH zullen een kleine attentie voor haar 

verzorgen. 

 

• Vanuit de oudergeleding wordt gevraagd hoe de school nu voorbereid is op eventuele 

gevolgen door corona maatregelen. 

 

Besmetting op school: 

 

Er wordt geschakeld met de GGD en er is een crisisteam binnen Innovo. Er wordt aangegeven 

dat school voorbereidt is. 

 

Uitval leerkrachten: 

 

Op moment dat een leerkracht uitvalt is er op dit moment vooralsnog capaciteit op één á 

twee dagen makkelijk op te vangen. Ook de onderwijsondersteuners kunnen dan een klas 

overnemen, de leerkracht kan vanuit thuis instructies geven.  

 

Sluiting school of leerlingen naar huis: 

 

Mochten er leerlingen naar huis gestuurd worden, worden ouders altijd 2 dagen van te voren 

op de hoogte gebracht. Er zijn inmiddels meer camera’s aangeschaft voor online les te 

kunnen geven, mocht leerlingen thuis komen te zitten. Indien kinderen in thuis quarantaine 

moeten, dan wordt er lesstof aangeboden.  

 

Verder wordt er geoefend met teams en heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de 

afgelopen corona periode. De MR zou graag de evaluatie willen inzien om te zien welke 

maatregelen en procedures er zijn, mocht De Wereldster wederom met sluiting te maken 

krijgen. VS geeft aan dat zij deze evaluatie zal delen met de MR. 

 

 

• Er is een filmpje op youtube https://video.innovo.nl/videos/en-toen-gingen-de-scholen-

dicht/53/ “….en toen gingen de scholen dicht”, waarin niet iedereen zich kan vinden. Het 

is een promotiefilmpje van Innovo. Het wordt allemaal wat positiever gebracht dan het in 

de crisis daadwerkelijk is gegaan. 

 

7. Sluiting  

 

TD sluit de vergadering. 

https://video.innovo.nl/videos/en-toen-gingen-de-scholen-dicht/53/
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