
 
 
 
Notulen deelraad Obs Portland 

 

 

Datum  : 06-10-2020 

Plaats  : Bibliotheek OBS Portland 

Aanvang : 19:30 

Aanwezig : Ilhame, Marcel, Ronald, Olivier, Erik, Annemieke en Shannon 

     

Agenda 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen MR  

- 

 

3. Mededelingen Bevoegd Gezag 

Inspectiebezoek op OBS Valckesteyn en OBS de Overkant was voldoende. Dit heeft verder geen 

effect voor ons.  

 

4. Ingekomen stukken 

- 

 

5. Notulen vorige vergadering 

Marcel vroeg om duidelijkheid over de schoolmelk nu dat campina daarmee gestopt is. Olivier 

gaf aan dat het alternatief is om het uit liter pakken te schenken en dat we dat als school niet 

zien zitten.  

 
Notulen zijn goedgekeurd.  

  

 
6. Rolverdeling MR 

Erik wordt de nieuwe voorzitter. Shannon en Annemieke delen de rol van secretaris.  

  

   

7. Vergaderschema 2020/2021 

Het vergaderschema voor aankomend jaar is goedgekeurd. De vergaderdatums zijn: 

06-10/ 10-11/ 08-12/ 02-02/ 30-03/ 18-05/ 22-06  

 

 



8. Jaarplan 2020/ 2021 
Wordt samengevoegd met punt 9 en verschuiven we naar het eind van de vergadering.   

 

9. Jaarplanning MR 

Wordt samengevoegd met punt 8 en verschuiven we naar het eind van de vergadering.   

 

10. Schooltijden 

Vanuit het bestuur is de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het wijzigen van de 

schooltijden. Eerst wordt er een leerkrachten peiling gehouden om te kijken hoe de leerkrachten 

over de verandering van schooltijden denken. De PMR heeft een percentage vastgesteld. Als 55% 

van het team of hoger voor een wijziging stemt wordt er een ouderpeiling gehouden. Tijdens de 

volgende vergadering 10 november wordt de uitslag van de leerkrachten peiling besproken.   

 

11. Scholingsbehoeften 

We hebben nog budget voor het aankomend jaar. We moeten nadenken of we met de gehele 

MR een cursus willen volgen. Ronald en Ilhame gaan zich inschrijven bij VOO voor de start cursus 

MR.  

 

12. GMR 

Het bestuur is bezig om een nieuw koersplan te maken voor de komende 3 jaar. Er worden ronde 

tafel gesprekken georganiseerd voor leerkrachten om mee te praten over dit koersplan.  

 

8 + 9 Jaarplan 2020/ 2021 en planning MR  

Het jaarplan wordt doorgenomen en vragen worden beantwoord. Ook worden er punten uit het 

jaarplan gehaald die op de planning voor de agenda voor de MR komen.  

 

13. Rondvraag/ afsluiting 

Marcel heeft een vraag over het schoolplein. De school is al een tijdje bezig om samen met De 

grote reis een ander schoolplein te krijgen. Het plan ligt op dit moment bij de gemeente en we 

wachten al heel lang op goedkeuring. Marcel vroeg zich af of er geen handtekeningen actie 

gehouden kan worden. Dit gaat Erik met de leerlingenraad opnemen. 

 

Shannon vraagt of er nog budget over is van muziekonderwijs omdat de muziekleerkrachten 

tijdens de coronaperiode minder aanwezig zijn geweest. Dit is niet het geval aangezien zij alles 

vanuit huis hebben gedaan.  

 

Ronald vraagt hoe de leerkrachten het contact met ouders nu ervaren. Leerkrachten geven aan 

dat de rust in de school heel fijn is maar dat ze de korte tussendoor momenten om even iets 

door te geven wel missen. Ook vraagt hij hoe het kiezen van klassenouders werkt. PMR laat 

weten dat dit door de OR wordt gedaan. Als laatste gaf hij nog een tip om de volgende keer 

eerder te laten weten dat kinderen verkleed naar school mogen. Voor de opening van de 

Kinderboekenweek kwam dit erg laat.  

 



Olivier wilt binnenkort met de PMR in overleg over het dragen van mondkapjes binnen de school 

en vraagt aan de OMR of ze een datum willen doorgeven waarop het bestuur ze kan uitnodigen 

om ook mee te praten over het koersplan.  


