
BESLUIT C.Q. ADVIES MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
___________________________________________________________________________
Nummer: 2021-22-03
Datum: 9 november 2021
Soort: Instemming (medezeggenschapsraad)
Grondslag: artikel(en) 10 sub e Wet medezeggenschap op scholen (WMS)
Vraag: Voorgenomen besluit met betrekking tot maatregelen ter voorkoming c.q.

beperking van het virus dat COVID-19 veroorzaakt, zie bijlage.

Besluit: Stemt in
___________________________________________________________________________

Het voorstel:
De schooldirectie wil maatregelen nemen die de verspreiding van het virus dat COVID-19
veroorzaakt tegen gaat.

Juridisch kader:
De medezeggenschapsraad moet instemmen met voorstellen van de schooldirectie die betreffen
de vaststelling en/of  wijziging van het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid. Het
voorgenomen besluit kan gekwalificeerd worden als een dergelijk voorstel zodat de
medezeggenschapsraad (ouders en personeel) daarmee moet instemmen.

Overwegingen en opmerkingen:
- De schooldirectie stelt vast dat het aantal besmettingen toeneemt en verwacht dat de

overheid met nieuwe maatregelen zal komen. De schooldirectie wil deze maatregelen
volgen, wat tot gevolg zal hebben dat bepaalde activiteiten in de geplande vorm geen
doorgang kunnen vinden of  slechts in gewijzigde vorm kunnen plaatsvinden.

- De medezeggenschapsraad vindt dat de overheidsmaatregelen gevolgd dienen te worden.
Wel ziet de medezeggenschapsraad graag dat een wel werkbaar c.q. toegestaan alternatief
komt voor activiteiten die in hun geplande vorm geen doorgang kunnen vinden.

- De schooldirectie kan wat de medezeggenschapsraad binnen de door de overheid
gestelde en te stellen beperkingen, doen en nalaten wat nodig is om de veiligheid en
gezondheid van leerlingen, personeel en ouders zo goed mogelijk te waarborgen.

Slotsom:
De medezeggenschapsraad stelt vast dat het voorgenomen besluit uit veiligheids- en
gezondheidsoogpunt een juist besluit is. De schooldirectie heeft het voorgenomen besluit (dat
dus neerkomt op het volgen van de overheidsrichtlijnen) zorgvuldig genomen door de diverse
geledingen om hun mening te vragen. De vragen en opmerkingen die dit heeft opgeleverd zijn



door de schooldirectie naar genoegen beantwoord. De medezeggenschapsraad stemt in met het
voorgenomen besluit.

Voorzitter Secretaris

D. van der Wal B. Gerris

Bijlagen: Voorgenomen besluit



Bijlagen



Dennis van der Wal <dvdw030@gmail.com>

nog een puntje voor de MR
1 bericht

Directie | Pieterskerkhof <directie.pieterskerkhof@spoutrecht.nl> 5 november 2021 om 09:49
Aan: "Dennis van der Wal (dvdw030@gmail.com)" <dvdw030@gmail.com>
Cc: Marian de Beurs <Marian.deBeurs@spoutrecht.nl>, Brigitte Gerris <Brigitte.Gerris@spoutrecht.nl>

Dag Dennis,

Ik zou graag dinsdag ook met de MR van gedachte willen wisselen over de corona maatregelen.
Met de OR was het plan opgevat om koffie momenten met ouders te organiseren op plein. Dit willen we
als school op dit moment niet. Hoe belangrijk we het ook vinden om ouders te ontmoeten. Ook de
komende periode met Sint en Kerst vraagt hierbij de aandacht.

Met vriendelijke groet,
 
Jasper Bunt
interim-directeur ODBS Pieterskerkhof

Pieterskerkhof 10
3512 JR Utrecht
030-2311751


