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OPENING
SP opent de vergadering om 19:30 en heet iedereen welkom
Agendapunt van deze extra ingelaste vergadering is het continu rooster.
Als aanvulling op de informatie over de ontwikkeling van de huisvesting van extra lokalen Donge
meldt SP dat er geen verdere informatie is.
CONTINU ROOSTER (CR)
SP begint met een opsomming van de stand van het CR van de afgelopen periode:
- Vorig jaar hebben we enquête bij ouders, leerkrachten en leerlingen gehouden
- Meerderheid voor CR
- Eind vorig schooljaar is er besloten nog niet een akkoord te geven op het rooster doordat
de zorgvuldigheid en invulling nog niet volgens de wensen was, daardoor ingangsdatum
verplaatst
- Begin schooljaar nieuw voorstel, besproken met MR, akkoord van PMR
- De kaders rondom ingangsdatum niet duidelijk
- Geïnformeerd bij VOO, maar verschillende antwoorden gekregen
- OMR heeft instemmingrecht op CR en ingangsdatum
- De ingangsdatum is nu nog een bespreekpunt
- Voorleggen aan de ouders is mogelijk, maar volgens VOO niet nodig
- Voorstel ingangsdatum 10 januari 2022 is besproken met SH en uiteindelijk keuze dat i.v.m.
de zorgvuldigheid deze datum nog niet haalbaar is.
- Als OMR overleg met (d.m.v. enquête) wilt doen, hoeft deze niet bindend te zijn aan een %
- Ingangsdatum wordt dan later dan 10 januari 2022, SH is daar mee akkoord
SP vraagt of er vragen en of opmerkingen zijn over deze samenvatting
JDH: VOO geeft aan dat de schooltijden in de schoolgids vermeld moeten staan, de schoolgids is
nu al uit, mag dit dan tijdens het schooljaar veranderd worden?
SP geeft aan dat in de schoolgids nu vermeld staat dat de schooltijden dit schooljaar nog zouden
kunnen veranderen, dan is dat volgende voor de informatie naar ouders
JG geeft aan dat ze de informatievoorziening naar de ouders mist, het is erg belangrijk om die
informatie aan de ouders te geven
SP geeft aan dat die informatie inderdaad erg belangrijk is, maar er is een duidelijk signaal uit de
enquête voor het CR.
JG De uitslag van de enquête is inderdaad belangrijk, maar de informatie over het CR is
belangrijker
JD vraagt wat nu haalbaar is qua ingangsdatum van het CR
SP meldt dat de kaders van de afgelopen discussies over de diverse punten van het CR niet helder
zijn, dat het belangrijk is om die helder te krijgen, we missen nu de kennis. Maar de OMR moet nu
uiteindelijk instemming geven over de ingangsdatum
MK geeft aan dat wat SP heeft benoemt duidelijk is. Hij heeft nagedacht over een enquête naar de
ouders over de ingangsdatum, maar vindt dat er op dit moment op de PWA verschillende andere
belangrijke punten spelen. Hij zou adviseren een ingrijpende wijziging als een CR alleen door te
voeren als de school zich in rustiger vaarwater bevindt.
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Hij geeft aan dat directie met voorstel komt en dat de OMR dan aangeeft akkoord of niet akkoord.
Misschien is CR oplossing voor TSO, maar als er leerkrachten weggaan door CR creëer je weer een
ander probleem.
JD geeft aan dat er eerder gesproken is over een periode van 6 maanden voor aanvang van de
ingangsdatum, geldt deze periode nog? En naar de ouders is al gecommuniceerd dat het CR
schooljaar 22/23 zou worden, we moeten wel de ouders kans geven om alles voor CR te kunnen
regelen.
SP geeft aan dat de regel van 6 maanden geadviseerd wordt, maar dat die niet verplicht is.
JG geeft aan dat het niet duidelijk is, wanneer OMR instemming heeft of alleen advies hoeft te
geven.
SP is het daar mee eens. We moeten duidelijk de kaders aangeven wat er van wie en wat verwacht
wordt, de antwoorden van VOO waren onduidelijk, door verschillende antwoorden heeft dit
verwarring veroorzaakt. Later hebben we de juiste informatie gekregen over wat de procedure is.
JDH geeft aan dat na de keuze van de ingangsdatum het belangrijk is dat er een stappenplan
gemaakt moet worden hoe de ouders te informeren.
SP geeft aan dat hij met SH en de PMR een voorstel heeft gemaakt en dit voorstel is als volgt:
Ingangsdatum CR: 7 maart 2022 of nieuwe schooljaar (2022/2023).
Indien wenselijk voorstel op papier is mogelijk
OMR heeft 6 weken de tijd om hier akkoord op te geven (dit is voor 16 november 2021) met een
onderbouwing
Indien nodig kan de PMR hulp hierbij geven
Uiterlijk 1 december 2021 ouders informeren, brief met uitleg
JDH vraagt of de uitleg in de brief alleen van MR moet zijn of ook van directie
MK geeft aan dat een update van de uitkomst van beslissing in de weekbrief vermeld kan worden
AK geeft aan dat we de FAQ ook kunnen gebruiken
MK vraagt of de OMR zo nog even blijft hangen, zodat zij verder kunnen vergaderen. Hij vindt het
fijn dat SP meer duidelijkheid heeft gegeven over instemming en voorstel ingangsdatum
JR geeft aan dat het goed is om deze punten mee te nemen in de VOO training
IDB beaamt dit en geeft ook aan of een ieder wilt nadenken over punten die wij besproken willen
hebben voor de training, ideeën graag voor herfstvakantie doorgeven aan IDB, zodat hij dit met de
trainer kan bespreken.
RONDVRAAG
Geen vragen, SP zal MKR informeren over deze vergadering
VOLGENDE VERGADERING
Dinsdag 26 oktober
SLUITING
20:15
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