
Notulen van de MR vergadering d.d. 14 januari 2021. (vergadering via Teams). 
Aanwezig : Koos, Herman, Simone, Christian, Mirjam, Merel, Carin, Carola, Sandra, Melissa. 
Afwezig    : Rahja (met afbericht). 
               

1. Opening. 
Koos opent de vergadering en heet ons nieuwe lid Christian Suurd van harte welkom. 
Daarna geeft hij het woord aan Carin. 

2. Mededelingen directie. 
Organisatorisch. 
De kleuterklassen op de Oudorperdijk en de Munnikenweg raken erg vol. Er wordt 
gezocht naar oplossingen. Ook op de Saturnusstraat zijn de groepen groot, maar die 
blijven nog even op 30 leerlingen. 
Corona. 
We weten nu dat de scholen nog zeker een week extra dicht blijven. Voor kinderen, 
ouders en leerkrachten is de situatie niet altijd makkelijk. We proberen er voor 
iedereen het beste van te maken.  
Het kerstfeest is niet door gegaan. De aanloop naar de organisatie van het feest is 
niet altijd even goed verlopen. De bedoeling is om met de ouderraden goed te 
bespreken welke verwachtingen we van elkaar hebben en hoe we het beste met 
elkaar kunnen communiceren. Zodra het weer kan, wordt dit opgepakt. 
Onderwijsinhoudelijk. 
We zijn druk bezig met het inhaalprogramma Bewegend Leren. Alle locaties hebben 
inmiddels een leerkrachtenbijeenkomst gehad. Helaas kan het nu niet doorgaan, 
omdat er materialen voor nodig zijn die op school liggen. 
Mogelijk komt er een inspectiebezoek, maar ook dat is even uitgesteld. De inspectie 
wil graag kijken op het speciaal onderwijs en ook op een paar reguliere basisscholen. 
Op 18 maart is er een gesprek met het bestuur en daarna horen we of ze op de Zes 
Wielen willen komen. 
Personele zaken. 
Er is op dit moment 1 collega mat Corona. 
Overig. 
Carin geeft extra uitleg bij de nieuwe functieomschrijvingen voor de directeuren. We 
bespreken met de MR hoe wij omgaan met de voorstellen die volgende week in de 
GMR besproken worden. 
We worden geïnformeerd over de contacten met de Kinderkamer. Er gaat rond dat 
zij niet meer met ons samen werken, maar dat klopt niet. Wel moeten er nieuwe 
afspraken gemaakt worden, omdat het contract verloopt. 
Carin is in gesprek met de gemeente over de huisvesting van onze school. Ze pleit 
voor behoud van de drie locaties. Uiteraard zijn we afhankelijk van de beslissingen 
van de gemeente Alkmaar.    

3. Actiepunten. 
Eigenlijk moet er een nieuwe foto op de website, dat is nu wel erg lastig. We gaan 
nadenken hoe we dit kunnen oplossen. 

4. Ons onderwijs. 
Teamleden geven samen uitleg over bewegend leren in de school. We vertellen wat 
we doen en hoe we de informatie die we hebben gekregen via Melior kunnen 
inzetten. Bewegend leren is heel zinvol en voor alle kinderen in de klas erg leuk. 



5. Ingekomen post. 
Bij dit punt behandelen we ook de punten voor de GMR, die stonden even niet op de 
agenda dit keer.  
Het functiegebouw staat ter instemming. Daarin gaat het nu om de nieuwe 
beschrijvingen voor de functie van directeur en de daaraan gekoppelde salarisschaal. 
We formuleren enkele vragen over het stuk en Carola gaat die aan het bestuur 
toesturen. Mirjam is nog in overleg met andere grote scholen, om samen een helder 
verhaal te hebben voor tijdens de GMR vergadering. Namens onze MR zal Carola 
tegen stemmen. 
Carola heeft ook nog een klein aanpassingspuntje gezien in het stuk bij agendapunt 9. 
Daar wordt gesproken over de Zes Wielen locatie OD en HL.  
De ingekomen post betreft alleen de GMR stukken en die zijn rondgestuurd. 

6. Rondvraag. 
Namens allen de vraag om statuten en reglement weer even te versturen. Voor 
nieuwe leden en ook om allen weer eens door te nemen om aanpassingen te kunnen 
doen. 
Koos geeft aan dat hij na dit jaar gaat stoppen, omdat zijn kinderen dan van school 
gaan. Dus voor allen de vraag om erover na te denken wie hem op gaat volgen. 
Christian vraagt of er al meer bekend is over het onderzoek naar de ventilatie. Dat is 
niet bekend bij ons. Dit onderwerp komt daarom terug op de volgende vergadering. 

7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.36 uur. 

 
 
Vergaderdata.  
Woensdag 17 februari OD 
Dinsdag 30 maart  MU 
Maandag 31 mei  SA 
 
 
Actiepunten. 
* nieuwe foto op de website. 
 
 
 


