
Verslag MR PCBS De Fontein 9 juni 2020  
 

Vergaderlocatie: Joh. van Renessestraat 14, Mijdrecht 

Tijd: 19.00-21.00 uur 

Aanwezigen: Anneke van der Lee (AL),Tineke van der Meer (TM), Merije Kole (MK), Albertine 

Minnigh (AM), Astrid Verbruggen (AV), Tim de Jong (TJ) voorzitter. 

Afwezig: Jolien Kroon (JK) 

1. Opening 

 

Zowel de agenda van deze vergadering als de notulen van de MR-vergadering van 12 mei 2020 

worden vastgesteld. 

 
2.  Formatie 
 

AM en MK hebben diverse scenario’s voor de formatie van het team voor komend jaar 

geschreven. De voornaamste beslissing die moet worden genomen ziet op de keuze tussen 

kleinere groepen zonder ondersteuning of grotere groepen met ondersteuning.  

Een formatie met 12 (kleinere) groepen heeft akkoord van de bovenschoolse directie. 

Uitgangspunt voor de uiteindelijke formatie is uiteraard het scenario dat het beste voor de 

leerlingen en het team is.  

 

In bijna alle scenario’s zal een combinatiegroep ontstaan. AM en MK hebben bij de teamleden 

nagevraagd wie er eventueel een combinatiegroep wil draaien. Er is een aantal gegadigden.  

 

De grootte van de komende groep 3 is in alle scenario’s een uitdaging. Naar verwachting zullen 

er 31 kinderen in groep 3 zitten volgend jaar, met diverse niveaus en achtergronden. Ook 

volgen er nog gesprekken met eventuele zittenblijvers. Dit is teveel voor 1 groep 3. Mogelijke 

oplossingen worden onderzocht. 

 

Daarnaast is een belangrijke afweging hoe de kleutergroepen worden ingevuld en of er wordt 

gewerkt met een instroomgroep. Als groeiende school heeft De Fontein een sterkere positie in 

de stichting maar de groei moet niet ten koste gaan van het lesniveau en het team. Een 

geleidelijke groei heeft de voorkeur zolang daarvoor binnen het team, budget en gebouw ruimte 

voor is. 

 

Voorts zijn de groepen 5 en 6 komend jaar klein (17, 19, 21). De vraag is of dat verantwoord en 

rendabel is om te handhaven. 



 

In het kader van goed werkgeverschap liggen twee vraagstukken.  

- Wat is het beste voor team? Lage werkdruk door ondersteuning of werken met kleine 

groepen? Vooral in kleutergroepen wordt ondersteuning graag ingezet bij grote groepen.  

 

- En wat voor impact heeft een keuze op het al dan niet aan kunnen blijven van de huidige 

ondersteuners? De ondersteuning is op dit moment erg ruim en luxe bezet, dit is niet 

realistisch voor komende jaar dus daar zal op gekort gaan worden.  

 

Op basis van alle informatie zijn er twee mogelijke scenarios 

         1: 1x groep 3, 2x groep 5, 2x groep 6 

         2: 2x groep 3, 1x groep 5, 1x groep 5/6, 1x groep 6. 

 

Doorslaggevend voor de uiteindelijke formatie is het aantal leerlingen in die groepen. Voor de 

volgende vergadering is daar duidelijkheid over. 

 
3.  Evaluatie 
 

- Op verzoek van TJ wordt het afgelopen jaar kort geëvalueerd, wat ging goed, wat kon 

beter? 

- Hoewel meestal tijdig kan de informatievoorziening voorafgaand aan een 

vergadering in gevallen tijdiger. Dit geeft een ieder meer tijd om zich goed voor te 

bereiden. 

- Gebruik van drive en wijze van ordening is prettig en inzichtelijk. 

- Stijgende lijn in onderlinge communicatie.  

 
4.  WVTTK en rondvraag 
 

- AL maakt kenbaar zich met ingang van het nieuwe schooljaar terug te trekken als lid van 

de MR oudergeleding. Via Social Schools zullen ouders worden gevraagd zich aan te 

melden als aspirant-lid. 

 

Volgende vergadering: 7 juli 2020, De Fontein, 19.00 -21.00 uur.  


