Medezeggenschapsraad
VERSLAG
Datum: 14 april 2020
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Digitale vergadering via Teams
Aan: Taco Jan Osinga (TJO), Jaap Overeen (JO) Maria Reitsma (MAR), Gerry
Grupstra (GG), Froukje Fink (FF) Tea v/d Laan (TL), Renske de Boer (RB), Eline
Jansma (EJ)
Gast: Jehannes Bokma (JB)
1. Opening
TJO opent de vergadering met een kort gedicht van Marlene Pors uit Oud-Beijerland:
Begin
De hemel blauw en helderwijd,
het groen dat barst van mooiigheid,
dat koestert in het lentelicht
is alles naar de zon gericht.
De sloot, met sproeten geel omgeven
Barst van leven, leidt het oog
Naar ‘t kleine dorp, waar aan de kim
de torenspits wijst naar omhoog.
De lentelucht voert klokgelui.
Verwaaierd klinkt minutenlang,
waar alles jubeljuicht van leven,
een zwijgend stille laatste gang.
Toch nee, de slagen van de klok
Ze luiden niet het einde in.
Het is de opmaat, een prelude,
van een hemels nieuw begin.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld.
3. Mededelingen
A. Notulen 21 januari 2020 (Naar volgende vergadering)  Akkoord
B. Kascommissie  de stukken hiervoor liggen klaar en zullen ook de volgende

vergadering worden besproken.
C. Kwaliteitskaart  JB geeft aan dat hij de volgende vergadering graag de

kwaliteitskaart “ongewenst gedrag” voor de bovenbouw wil bespreken. Hier zit
ook de kwestie “belonen en straffen” in verwerkt.

4. Bezetting MR
Volgens het rooster van aftreden is JO aan het einde van dit jaar aftredend. Hij is ook
niet meer herkiesbaar. TJO zal een voorstel maken voor de verkiezingen die dienen
plaats te vinden. Voor deze verkiezingen wordt er gekozen om de stemming digitaal
te doen.
JB geeft aan dat de MR op dit moment vier ouders- en vier personeelsleden kent.
Het minimale aantal staat op drie per geleding. TJO geeft aan dat hier door de MR
naar is gekeken bij de overgang naar PCBO Leeuwarden e.o., en dat er destijds is
besloten om het aantal van vier per geleding te laten staan voor CBS De Sprankel.
Na een korte discussie wordt besloten dit vooralsnog zo te laten.
5. Klankborden corona
De oudergeleding en personeelsgeleding wisselen zowel ervaringen als zorgen uit
over de impact van corona op het onderwijs.
Vanuit ouders is er veel waardering voor de snelheid waarmee het team het
thuisonderwijs heeft geregeld, en de communicatie hier over. Thuisonderwijs is niet
altijd makkelijk, maar het aanbod is goed. Daarbij zit de focus op lezen, taal en
rekenen.
Het snelle schakelen vraagt wel van het team, zowel op het gebied van digitaal
onderwijs als digitaal samenwerken.
Er wordt al voorzichtig gesproken over hoe het onderwijs er uit moet gaan zien als de
scholen weer gaan starten.

6. Ouderbijdrage
a. Hart onder de riem richting kinderen/ouders
JB geeft aan dat er in het team ideeën zijn om middels een attentie de kinderen en
ouders een hart onder de riem te steken. Deze attentie zal dan vanuit de
ouderbijdrage bekostigd worden. De MR is akkoord met de bekostiging en ziet het
definitieve idee graag tegemoet.
b. Ouderlijke bijdrage
Via WhatsApp is het besproken om de ouderlijke bijdrage zonder wijziging te innen in
mei. De MR geeft wel als advies mee om in het schrijven hieromtrent (brief of
nieuwsbrief) nogmaals extra te wijzen op de ondersteuning vanuit de overheid als het
betalen van deze bijdrage lastig is. Juist in deze periode kan dit voor meer ouders
het geval zijn.

7. Formatie
JB heeft al eerder bekend gemaakt dat de formatie voor het volgende schooljaar
gelijk zal zijn aan het huidige. Wel is er in de invalpool van PCBO een verandering
doorgevoerd. De invalleerkracht voor de school zal binnen de ruimte die er is in de
formatie worden gekoppeld aan één school. Voor De Sprankel betekent dit dat er
één leerkracht drie dagen extra aanwezig is ter ondersteuning van diverse groepen

als deze niet als invaller hoeft te worden ingezet. Zo ontstaat er werkdrukverlaging
en binding met de school, het team en de leerlingen. De MR vindt dit een zeer
positieve ontwikkeling.
JB geeft verder aan dat de schalen van de leerkrachten zijn gewijzigd. LA is L10
geworden en LB is L11 geworden. Er is binnen De Sprankel ruimte voor een L10
leerkracht om door te stromen naar een L11 positie door te stromen.
JB zal dit ook met het team bespreken en kijken naar de mogelijkheden en interesse
hiervoor in het team. De MR geeft aan dat zij bij eventuele gesprekken hierover met
individuele leerkrachten een afvaardiging van de MR zou zien. JB zegt toe dat hij de
MR t.z.t. hierbij zal betrekken.
8. Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen extra punten aan de agenda toegevoegd.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
10. Sluiting
TJO dankt eenieder voor zijn/haar deelname aan deze digitale vergadering. De
eerstvolgende vergadering van 12 mei blijft vooreerst wel op de agenda staan.

