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Notulen 

Algemene informatie 

Datum: 27-11-2019 Locatie: personeelskamer 

Start: 19.00 uur Voorzitter: Angelique Keetbaas 

 Notulist: Maddi de Jong 

  

 

Deelnemers  

Deelnemer:   Aanwezig:   Afwezig:   

Angelique Keetbaas  X    

Bart Bronk X    

Dennis van de Waardt  X  

Marijan Koster  X  

Bertine Brands  X    

Corrie Oosterlaken  X    

Maddi de Jong  X    
 

Notulen 

# Onderwerpen: acties 

1 Opening   

2 Vaststelling agenda   

3 Goedkeuring notulen vorige vergadering  

 

Acties in de notulen ook bij het actielijstje melden.  

Actie verkeer wordt morgen in de onderbouw vergadering besproken 

 

 

4 Openstaande acties  

5 Mededelingen Marijan 

 

Inspectierapport: vanuit PO raad is er iemand die mee kijkt. Er zijn 

klassenbezoeken geweest samen met Marijan. Er is gesproken met kinderen, 

MR ouder en collega’s die geen klassenbezoek hebben gehad. Rapport van 

haar komt vrijdag. Er komt iemand met kennis van Parnassys, zij/hij komt 

meelopen als interim IB-er. Iemand van de PO raad komt ons team 

begeleiden; de studiedag op 29 januari wordt hiervoor gebruikt. Het 

programma van 29 januari wordt doorgeschoven naar 14 april. Het programma 

van 14 april wordt doorgeschoven naar een studiedag na de zomervakantie. 

Taalplan voor anderstalige en nieuwe leerlingen, verder uitbreiden naar de 

hele school. Taalplan is nodig omdat de school in een taalarme omgeving 

staat. Invloed op hoe de inspectie kijkt naar je school. Sommige dingen op een 

lager pitje zetten, omdat dit een versnelling en verdieping nodig heeft. 

Duidelijk stappenplan voor zij-instroom voor leerlingen die in deze omgeving 

wonen en al naar school gaan is in de maak.  
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Kleuterplein: 3 SKLM medewerkers hebben zich aangesloten. Dit is fijn om een 

pedagogische en didactische leerlijn te krijgen van kinderen vanaf 2 jaar. De 

leidsters van SKLM en leerkrachten willen graag bij elkaar kijken hoe er 

gewerkt wordt. 

 

Groep 7a: ouderavond is geweest. Positieve avond, er zit pijn bij ouders 

vanwege de keus om een beginnende leerkracht voor deze groep te zetten. De 

nieuwe aanpak werkt in de klas. Jammer was dat er van 7 leerlingen geen 

ouders waren. De groepen 7 gaan vanaf heden ook meer ‘opendeuren’ beleid 

voeren 

 

Verlof aanvragen: er zit nu teveel ruimte in. Wanneer kun je verlof geven en 

wanneer niet. Bij onduidelijkheid wordt het doorgespeeld naar de 

leerplichtambtenaar.  

 

Vrijwillige bijdrage ouders: Nu wordt er alleen bij de ouderbijdrage gemeld dat 

dit om een vrijwillige bijdrage gaat. Excursies en schoolreisjes zijn ook 

vrijwillige bijdrage en dat zal voortaan ook zo gemeld worden. 

 

6 Schooljaarplan  

 

Afgeleid uit het 4 jaren plan (schoolplan) Opm. actie voor het taalbeleid kan er 

nu ook nog ingezet worden. In het inspectie rapport wordt gemeld om ouders 

te betrekken bij het onderwijs. Klankbordgroepen is nog steeds een 

mogelijkheid. Als school moet je wel duidelijk hebben waarvoor je de 

klankbordgroep(en) wil inzetten. Ook leerlingen inzetten door gesprekjes te 

voeren. Directie heeft 2 dagen scholing, gehad om intern te auditen. Dit wordt 

op CPOB niveau geregeld. 

 

7 Begroting 

 

Hoe gaat dit nu in zijn werk; Marijan heeft uitgelegd dat er een verandering 

heeft plaats gevonden (nieuwe controleur) en het verschil tussen voorheen en 

nu. Laatste begroting is weer anders, dit gaat Marijan navragen. 10 december 

is er DB overleg. Dit punt staat dan ook op de agenda. 

 

8 Zichtbaarheid MR 

 

Wat doet de MR, dit communiceren naar ouders. Vaker laten weten aan 

ouders. Stukjes inhoudelijk en vaste onderwerpen wat doet de MR en 

waarvoor kun je bij de MR terecht kan. Dennis maakt een voorzetje hiervoor. 

Dennis  

9 Verkiezingen uitschrijven 

 

De zittingsduur van Angelique loopt ten einde. Hiervoor komen er verkiezingen. 

Bertine en Corrie gaan dit bekijken en uitzetten. 

Bertine en 

Corrie 

10 Verdeling rollen in de MR 

 

Dennis wil de rol van Voorzitter op zich nemen. Wie de rol van Secretaris 
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overneemt wordt nog over nagedacht. 

11 Evaluatie methodes 

 

Hoe vinden de leerkrachten de huidige methodes waaronder de kanjertraining. 

Halen we de resultaten die we willen halen. Hiervoor zou je bijvoorbeeld ook 

een klankbordgroep kunnen inzetten.  

 

 

12 Gym 

 

Gemeente heeft een richtlijn hiervoor opgesteld. Gemeente geeft zelf aan een 

zorgplicht te hebben. Aantal gymuren zijn geminimaliseerd vanwege de tijd die 

we kwijt zijn. Gezien de richtlijnen zou er hier een gymzaal moeten zijn. Marijan 

gaat de stukken van de gemeente (uitgezocht door Dennis) doorsturen naar 

Heb/Jos en gaat dit met hen bespreken. Eén van hen wordt voor de volgende 

vergadering uitgenodigd. 

Marijan 

13 Nieuws uit de GMR 

 

De nieuwe stijl loopt nog niet, er zijn nog niet genoeg aanmeldingen. Als er niet 

genoeg aanmeldingen zijn, moet er gekeken worden of dit plan doorgezet kan 

worden. Ze blijven nog lobbyen en het streven is nog per januari met de 

nieuwe opzet te beginnen. 

 

14 Hekkenpraat 

 

Tekenfund: veel dure spullen, deel gaat niet naar de Alpe d’HuZes. Dit bepaalt 

de sfeer onder een deel van de ouders, dure actie.  

Afnemen NIO: TL en lager advies kan de NIO afgenomen worden. Hiervoor is 

gekozen door het samenwerkingsverband, die dit bekostigd.  

Waarom wordt er in groep 7 geen voorlopig advies gegeven? Er wordt in groep 

7 gekeken naar het ontwikkelingsperspectief. Dit gebeurt tijdens de laatste 10-

minuten gesprekken. Dit zijn geen verplichte gesprekken en dus weten lang 

niet alle ouders dit. We gaan aan ouders melden dat dit tijdens de laatste 10-

minuten gesprekken plaats vindt. 

 

15 Rondvraag  

 

Zijn er nog reacties geweest na de laatste staking?  Er zijn niet meer reacties 

geweest dan die gemeld zijn op Social Schools. Hoe de stakingsbereid hier is, 

is nog niet duidelijk w.b.t. de volgende aangekondigde staking. 

 

16 Afsluiting  

 

 

Acties: open  

 Omschrijving:  Datum 
aangemaakt:  

Eigenaar:  Datum 
gereed:  

1 Voortgang verkeerssituatie bijhouden 
 
 

21-04-2015  
 
 

MR  
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Nieuw stukje met foto’s van kinderen hoe het 
niet en wel moet op social schools. 
 
Dennis is bij gemeente geweest, 
verkeerssituatie besproken. Paaltjes 
gevraagd, zijn geplaatst. Bert Sielias gaat ook 
contact opnemen met de wijkagent. Er wordt 
contact gezocht met agent die hier heeft 
gekeken naar de situatie. Eventueel paaltjes 
op de hoeken, dit wordt nog verder 
uitgezocht. Er komt nog een brug over de 
sloot ter hoogte van de Boogerd.  

14-10-2019 
 

Bertine/Maddi 
 
 

2 Scholingswensen MR doorgeven aan GMR  
Bart mailt Jos dat hij mee wil doen met de 
cursus. 
 
Bertine wil de basiscursus volgen 
 

15-03-2018  GMR lid    

3 Actiepunten RI&E doormailen aan MR leden. 
 
De officiële duurt nog even. Er kan evt. wel 
weer een rondje gelopen. Angelique maakt 
een afspraak met Marijan om nog een rondje 
te lopen. Omdat Angelique bijna stopt loopt 
Dennis mee om dit over te gaan nemen. 
Iemand van de BHV wordt gevraagd om mee 
te  lopen.  

14-06-2018  Angelique    
  

4 Nieuw bericht voor Social Schools 
Verkeerssituatie voor deze keer.  
Dit schuiven we door naar de volgende keer. 
 
De keer er na: foto met MR leden 

 

14-10-2019 Bertine/Maddi   

5 Gym, zorgplicht vanuit de gemeente. Dennis 
stuurt de stukken naar Marijan. Zij speelt 
hierna deze stukken door naar Jos/Heb en 
nodigt een van hen uit voor de volgende 
vergadering. 

27-11-2019 Dennis, daarna 
Marijan 

 

 

 

Acties: gesloten  

Nr:  Omschrijving:  Datum 
aangemaakt:  

Eigenaar:  Datum 
gereed:  

1 Jaarplan 2018-2019 aanscherpen 21-11-2018 Lieke en Maddi 15-01-2019 

2 Ouderbijdrage OR opnemen in het jaarplan  21-11-2018  Maddi  15-01-2019 

3 Contact leggen met de MR van de Boogerd 
 

07-05-2019 Dennis  19-06-2019 

4 MR onder de aandacht brengen bij collega’s. 
1e start vergadering schooljaar 2019-2020 

19-06-2019 Bertine 14-10-2019 
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5 Jaarplan aanpassen aan schooljaar 2019-
2020 
 

19-06-2019 
 
 

Maddi 
 
 

27-11-2019 

6 Map maken met documenten verkiezingen 
MR 
 

19-06-2019 Maddi 27-11-2019 

 

 


