
Notulen MR 

 
Datum: 23 maart 2021 

Tijdstip: 19.30-22.00 uur 

Mr leden: Esma (ouder), Rosemarijn (voorzitter), Sandra (leerkracht) en Natascha 

(leerkracht) 

Afwezig: - 

Gasten: Willemijn (Directeur basisschool De Kubus)  

Notulen: Natascha 

 

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering 

 

Goedgekeurd. 

 

2. Corona update 

Tot nu toe 2 klassen in quarantaine geweest. Ieder geval is uniek, daarom wordt er 

per situatie bekeken of er na 5 dagen quarantaine weer fysiek lesgegeven kan 

worden op school of dat er 10 dagen online onderwijs gegeven zal worden. 

3. Rondom formatie 

We zullen op De Kubus op tijd starten met de groepsverdeling om de communicatie 

met ouders zorgvuldig te doen. We gaan er voorlopig vanuit dat we volgend jaar 

zullen starten met 10 klassen. 

Er komt vanuit het onderwijsplan van minister Slob veel geld naar het onderwijs. Voor 

de Kubus kan dat misschien wel 175.000 euro zijn voor 2 jaar. De mogelijkheid is er 

dus om te gaan voor 11 klassen of voor extra ondersteuning in de klassen. Ook kan 

er opnieuw gebruik gemaakt worden van de werkdrukgelden. Het team zal hier 

binnen nu en afzienbare tijd het proces voor starten. Een aantal zaken waar we vorig 

jaar met elkaar voor gekozen hebben kunnen komend schooljaar niet stoppen, dit is 

vorig jaar ook met het team besproken. Het gaat om onze lerarenondersteuner en 

een dag ICT (0,2FTE) 



 

 

4. Schoolstatuut 

Doorgenomen, instemming gegeven. 

5. Vakantierooster 

Volgend schooljaar hebben we 2 weken meivakantie, er 5 extra vrije feestdagen die 

niet in een meivakantie vallen. Onze leerlingen maken 5,25 uur per dag. Dat maakt 

dat deze extra vrij vrije dagen ons veel lestijd kost waardoor er minder ruimte is voor 

studiedagen in de bovenbouw. Echter, als je dit bekijkt in een 8-jarige schoolcyclus 

(de tijd dat een leerling op De Kubus zit) dan maken de leerlingen meer les-

gebonden uren dan wettelijk nodig is. 

Er is ingestemd met 5 studiedagen voor de bovenbouw. 

6. Werkverdelingsplan/ werkdrukmiddelen 

Dit is een taak van de PMR.  PMR hebben een afspraak op 12 april om dit proces in 
gang zetten richting het team.  
 

 
7. Denktank 

 

De aftrap is geweest. Er zijn nog wat vragen vanuit Rosemarijn rondom het profileren 

van De Kubus, binnen de wijk. Tijdens de aftrap is erg de focus geweest op de 

samenwerking met Partou. Rosemarijn geeft aan dat het voor veel ouders wat 

onduidelijk is hoe dat geïnterpreteerd moet worden. Willemijn en Rosemarijn maken 

een afspraak om hierover verder te praten en e.e.a. helder te krijgen. 

Rondvraag:  

- 

 

Geplande vergaderingen: 

Dinsdag 18 mei: 

• Groepsverdeling 

• Profilering 

Dinsdag 29 juni: 

De notulen mogen naar Lenny gestuurd worden, zij zal zorgen dat deze 

openbaar op de website geplaatst worden. 

 

 



 

 

 

 

 


