
Verslag MR PCBS De Fontein 15 september 2020  
 

Vergaderlocatie: Joh. van Renessestraat 14, Mijdrecht 

Tijd: 19.30-21.30 uur 

Aanwezigen: Tineke van der Meer (TM), Merije Kole (MK), Albertine Minnigh (AM), Astrid 

Verbruggen (AV), Minke Heikens (MH), Tim de Jong (TJ) voorzitter. 

1. Opening 

 

TJ heet MH welkom als nieuw ouderlid van de MR. MH is conform artikel 10 van het MR-

reglement als nieuw lid van de oudergeleding gekozen. 

 

Zowel de agenda van deze vergadering als de notulen van de MR-vergaderingen van 9 juni 

2020 en 7 juli 2020 worden vastgesteld. 

 
2.  Van het team 
 

Er is een goede start gemaakt. De nieuwe teamleden zijn goed ontvangen en opgenomen. Ook 

heeft het team twee goede studiedagen gehad waarin veel is gesproken over de identiteit van 

De Fontein. Uitkomst is dat het streven is een identiteit te vormen gebaseerd op het christelijke 

geloof en daarbij horende normen en waarden, waar een ieder (christelijk vs niet-christelijk) zich 

kan vinden. Daarnaast is de school onder handen genomen en opgefrist. Ook is er een nieuw 

logo ontwikkeld dat op een later passend moment zal worden geïntroduceerd,  

 

Als gevolg van de corona-pandemie is de belangrijkste zorg dat er steeds voldoende 

leerkrachten zijn en (als dat niet het geval is) er voor te zorgen dat het onderwijs zoveel mogelijk 

doorgang kan vinden. Dit is een steeds zwaardere opgave en slokt veel tijd op. De inschatting is 

dat dit op korte termijn niet houdbaar is en er andere mogelijkheden moeten worden 

aangewend. Daarbij is digitaal onderwijs op afstand niet zonder meer mogelijk in verband met 

aan te schaffen licenties. Bovendien zijn er nog vragen over de veiligheid en effectiviteit. Er 

wordt, in overleg met het bovenschools bestuur, hard gewerkt aan alternatieve scenario’s. 

 
3.  Evaluatie 
 
Een concept jaarplan voor het komende vergaderjaar van de MR is gedeeld waarbij de 

onderwerpen zijn verdeeld over de geplande vergaderingen.  

 

Op de agenda staat de begroting als vergaderonderwerp. AM merkt op dat de begroting slechts 

ter kennisgeving zal worden gedeeld. Er is geen rol voor de MR in deze omdat de begroting 



door het bovenschoolse bestuur wordt vastgesteld en de GMR op dat niveau de 

medezeggenschappelijke rol vervult. 

 

4.  Schoolgids 2020-2021 
 
De schoolgids van dit schooljaar moet voor 1 oktober 2020 worden aangeleverd aan de 

Inspectie. AM verzoekt een ieder om input via e-mail, graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 

binnen een week na deze vergadering. AM zal nagaan of de juiste verwijzingen naar de nieuwe 

website zijn opgenomen en of de IB-gerelateerde zaken voldoende zijn verwerkt. 

 

5.  Ouderbijdrage 

 

Jaarlijks wordt de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld. Normaal gesproken doet de directie een 

voorstel en heeft de oudergeleding van de MR een instemmingsrecht, zonder instemming kan 

de bijdrage in beginsel niet worden vastgesteld. Dit loopt bij De Fontein iets anders dan 

gebruikelijk. In plaats van een voorstel door de directie doet de ouderraad op basis van hun 

begroting een voorstel waaruit blijkt waarvoor de bijdrage zal worden aangewend. De bedoeling 

is dat op termijn de ouderraad haar begroting bespreekt met de directie maar dat de directie de 

regie heeft over de begroting en aan de oudergeleding van de MR instemming zal vragen. AM is 

in gesprek met de ouderraad om dit af te stemmen. 

 

Uit de administratie blijkt dat het aantal niet-betaalde ouderbijdrages vorig schooljaar is 

gestegen. Dat geldt ook voor de bijdrage voor het schoolreisje. Anders dan gewenst is het innen 

van de bijdrage via social schools nog niet gelukt. Het idee is dat het innen via social schools 

een directe en gemakkelijker manier is waardoor de betalingsbereidheid toeneemt. Op dit 

moment wordt bezien (AM)  wat er nog nodig is om dit jaar wel via social schools te kunnen 

innen. Als alternatief wordt onderzocht of de bijdrage kan worden geïnd via QRcode die wordt 

verspreid via social schools. AM zal niet-betalers voorafgaand aan de schoolreis (28 sept) een 

herinnering toezenden. 

 

De ouderraad stelt voor om dit jaar geen ouderbijdrage en geen schoolreisbijdrage te vragen en 

alleen de nog openstaande bedragen van afgelopen schooljaar te innen. Zowel directie als MR 

zijn er geen voorstander van om de bijdragen niet te innen. Los van het signaal dat je daarmee 

afgeeft voor komende jaren zijn er altijd zaken waar de bijdragen meer dan welkom zijn zoals ter 

dekking van de kosten voor Sinterklaas en Kerst. Daarnaast kunnen de bijdragen meer dan 

goed gebruikt worden voor de aanschaf van constructiematerialen of als bijdrage voor het 

opknappen van het schoolplein. AM zal dit bespreken met de ouderraad. 



 

5.  WVTTK en rondvraag 
 

- GMR meets MR, 6 oktober 2020, MH en AV zullen deze bijeenkomst bijwonen. 

 

- Passenderwijs, vacature ouderlid en vacature personeelslid.TM communiceert in team. 

- MK adviseert de MR een cursus bij te wonen, MK zendt de gegevens van iemand bij 

Verus toe.  

- Vooraf onderling agenda bespreken, voor een zo effectief mogelijk vergadering is het 

voorstel om als MR vooraf de agenda te bespreken/delen zodat iedereen voorbereid kan 

deelnemen aan de vergadering. 

- Onder met name kleuterouders leeft gevoel van afstand, geen contact met leerkrachten . 

Er wordt wel over nagedacht maar een oplossing is nog niet voorhanden, de corona-

maatregelen die van kracht zijn belemmeren fysieke contactmomenten. De veiligheid 

van en ieder gaat nu eenmaal voor. Wel is voor iedereen duidelijk dat een goed contact 

belangrijk voor is ouderbetrokkenheid. Wellicht kan er worden gewerkt met inloopdagen, 

momenten waarop de leerkracht na schooltijd aanwezig zijn op het schoolplein en 

beschikbaar zijn voor vragen van ouders/verzorgers. Mogelijk hebben andere scholen 

initiatieven ontwikkeld die De Fontein kan overnemen, het verzoek is aan ieder dit na te 

vragen en te melden bij directie. 

Volgende vergadering: 17 november 2020, De Fontein, 19.30 -21.30 uur.  


