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Notulen 

Algemene informatie 

Datum: 06-07-2020 Locatie: Teams 

Start: 20.00 uur Voorzitter: Dennis van de Waardt/Bart Bronk 

 Notulist: Bertine Brands 

  

 

Deelnemers  

Deelnemer:   Aanwezig: Afwezig:   

Daniël Brouwer  X   

Bart Bronk X   

Dennis van de Waardt  X 
 

Marijan Koster  
 

X 

Maddi de Jong  X   

Corrie Oosterlaken  X   

Bertine Brands X   

 

Notulen 

1 Opening  acties 

2 Vaststelling agenda   

3 Goedkeuring notulen vorige vergadering  

Notulen worden goedgekeurd.  

 

4 Openstaande acties 

- Scholingswensen MR 

Bart heeft Jos gemaild, er komt volgend jaar 1 dag waarop 

een basiscursus gegeven zal worden. Daar worden alle MR-

leden van de op de hoogte gesteld. Datum is nog niet 

bekend. Bart stuurt de mail van Jos naar alle MR-leden van 

de Hoeksteen.  

- RI&E 

Bart en Dennis plannen begin van het schooljaar een datum 

met Marijan i.v.m. RI&E  

- Evaluatie methodes  

Maddi meldt dat we komend schooljaar een traject rondom 

de nieuwe rekenmethode krijgen. We hebben ook bij elk vak 

een kwaliteitskaart gemaakt, daarin staat hoe wij werken met 

de methodes. Dat bekijken we elk jaar, dus wordt er zo ook al 

geëvalueerd. Volgend schooljaar zal dit vaker op tijdens 

bouwvergaderingen besproken worden. Dit actiepunt kan 

voor nu dus vervallen.  

- Er is contact geweest met het college, maar nog zonder echt 

resultaat. Marijan heeft informatie meegegeven t.a.v. wat 

wenselijk/noodzakelijk is. Na de zomervakantie gaan ze hier 

weer mee verder. Actie kan nu van de lijst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart/Dennis 

5 Voorbespreking Marijan 

- Marijan heeft weer overleg met BSM gehad over de Corona 
maatregelen. Nu zo uitzingen tot de zomervakantie. Daarna 
bekijken of de maatregelen aangescherpt moeten worden.  
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Binnen het team ook een aantal punten besproken die juist 
nu heel erg bevallen. 

- Freek wordt het nieuwe MR lid 
- Muziekproject wordt niet op school afgerond, maar 

instrumenten worden ingenomen en in het nieuwe jaar 
kunnen kinderen zich vrijwillig aanmelden en komt er een 
alternatief concert. 

- Schoolreizen worden verplaatst naar het nieuwe schooljaar, 
september/oktober. De excursies die voor het komende 
schooljaar op de planning staan, komen te vervallen. Dit 
wordt zo snel mogelijk met ouders gecommuniceerd.  

- Stand van zaken zicht op ontwikkeling. Marijan heeft contact 
gehad met de inspectie voor een soort tussentijdse evaluatie. 
Reactie vanuit inspectie was dat zij wel vertrouwen hebben 
dat het komend schooljaar goed zal zijn. In september 
interne audit binnen CPOB. Klassenbezoeken, n.a.v. de 
nieuwe ontwikkelingen, zijn afgelopen schooljaar niet gelukt 
vanwege het Corona virus. Die gaan komend schooljaar ook 
opgepakt worden.  

6 Vaststellen schoolgids 

Er zijn meerdere op/aanmerkingen. Taalkundig klopt het niet 

helemaal, slordigheidfoutjes.   

Dennis heeft een bestand opgesteld waarin we op/aanmerkingen 

kunnen aangeven. Daarna zal dit naar Marijan gecommuniceerd 

worden. Daniël zal dit naar Marijan mailen.  

Wij kunnen als MR nu geen goedkeuring geven voor de schoolgids.  

 

 

 

 

Daniël 

7 Evaluatie afgelopen schooljaar 

- Corona-crisis 

Nieuwe ontwikkelingen/aanpassingen n.a.v. Corona virus 

worden positief ervaren door leerkrachten.  

Verspreid binnen komen van de leerlingen, met minder 

kinderen op het plein zijn een aantal punten die erg positief 

ervaren worden.  

Onderwijs in halve klassen werd door de meeste leerlingen 

en ook leerkrachten als positief ervaren. 

Resultaten vallen wel wat tegen, lange periode 

thuisonderwijs is niet voor alle kinderen positief geweest. 

Inloop voor kleuters, zonder ouders, bevalt heel goed. Dit 

willen we graag zo blijven doen. Precieze invulling hiervan 

wordt door de kleuterleerkrachten verder uitegwerkt.  

Oudergeleding reageert hier positief op.  

Ouders hebben geen moeite met dat ze de school niet in 

mogen. Digitaal kun je ook communiceren met de leerkracht. 

Instroomgroep is heel goed opgepakt. 

Oudergeleding vraagt naar hoe en of we gaan evalueren of 

bepaalde veranderingen definitief aangepast zullen gaan 

worden. 

Laatste vakantieweek bekijken we definitief hoe we bepaalde 

zaken het  nieuwe schooljaar aan gaan pakken. Hierbij 

worden eventuele (nieuwe) maatregelen rondom het Corona 

virus meegenomen.   

- Productief jaar, heel veel ontwikkelingen. Heel positief 
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geweest. Het team heeft hard gewerkt met elkaar.  

8 Evaluatie jaarplan MR 

Geen punten.  

Corrie neemt het secretariaat over, dus zij kijkt hier samen met 

Bertine naar. Eerste vergadering van het nieuwe schooljaar bekijken 

we het jaarplan.  

Corrie/Bertine 

 

9  Zichtbaarheid MR 

Nieuw bericht over verkeer rondom de school plaatsen in de laatste 

vakantieweek. (Zie hekkenpraat) 

Hoe gaan we komend jaar ervoor zorgen dat MR zichtbaar blijft voor 

de ouders? Dit punt op de eerste vergadering van het nieuwe 

schooljaar weer op de agenda zetten.  

 

10 Klimaatbeheersing in de school 

In verschillende klassen heeft het Co2-kastje gestaan. Daar kwamen 

geen gekke dingen uit. In het nieuwe schooljaar dit toch blijven 

volgen, zeker richting het najaar.  

Dennis heeft wel aangegeven dat we het klimaatsysteem i.c.m. het 

Corona virus goed moeten blijven bekijken. Marijan zal hiervoor 

contact opnemen met de huismeester.  

 

 

11 Nieuws uit de GMR 

Dennis is in juni bij een bijeenkomst geweest.  

Dit was vooral gericht op hoe kun je banden gaan leggen tussen 

GMR en MR?  

Er zijn dingen gebeurd die niet gecommuniceerd zijn. 

➢ Nieuwe GMR samenstelling; docent en/of ouder afvaardiging 

per gemeente. Als een docent de afgevaardigde is, zou dat 

niet meer drukken op de taakuren van de school. Dat 

voorstel is er niet doorgekomen. Ander voorstel is er nog niet.  

GMR kan in de nieuwe samenstelling onafhankelijk van MR-en 

opereren; beslissingen worden alleen gedeeld met MR-en. Daar is 

over gediscussieerd. Bepaalde besluiten moeten dan vanuit GMR 

via directeurenberaad en directeuren bij MR terechtkomen. Dat zag 

niet iedereen zitten. Er wordt gekeken hoe dit anders kan.  

Romy is vertegenwoordiger voor de gemeente Buren. Zij wil op 

studiedagen terugkoppeling van collega’s vragen. Ook hebben 

Dennis en zijn gesproken over het ontwikkelen van een soort 

platform waarin MR-en vragen kunnen posten om elkaar daarbij te 

helpen bijv. Hoe zetten we een verkiezing uit? 

Planning GMR en MR vergaderingen meer afstemmen op elkaar. Ze 

gaan ook een goed jaarplan opzetten van wanneer we bepaalde 

stukken kunnen verwachten en wanneer bepaalde onderwerpen 

besproken zullen worden. Zo kunnen de MR-en input geven.  

 

 

12 Hekkenpraat 

Afstand tussen ouders gaat beter, nu 2 groepen eerder uit gaan. ’s 

Ochtends vroeg blijft het soms een chaos, zeker als het regent. 

Gehele verkeerssituatie rondom de school blijft een groot 

aandachtspunt. Misschien goed om in de laatste vakantieweek een 

bericht namens de MR te plaatsen. Bertine en Daniël stellen een 

bericht op.  

 

Bertine/Daniël 

13 Rondvraag   
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Geen punten voor de rondvraag.   

13 Afsluiting 

We namen afscheid van Maddi. Bedankt voor je jaren in de MR.  

 

 

 

Acties: open  

 Omschrijving:  Datum 
aangemaakt:  

Eigenaar:  Datum 
gereed:  

1 Scholingswensen MR doorgeven aan 
GMR  
Bart mailt Jos dat Corrie, Daniël en 
Bertine mee willen doen met de cursus. 
 
Bertine, Corrie en Daniël willen de 
basiscursus volgen  

15-03-2018  GMR lid Joke/Romy 
Bart 

  

2 RI&E (risico inventarisatie en 
evaluatie). BHV/gebouw controle 
Uitbreiding lokalen meenemen hierin 

14-06-2018  Bart/Dennis  Eind 
september 
2020 
  

3 Nieuw bericht voor Social Schools 
 
Laatste vakantieweek algemeen bericht 
over de verkeersituatie rondom de 
school. 

14-10-2019 
 
06-07-2020 

Bertine/Maddi/Corrie 
 
Daniël/Bertine 

  
 
Eind 
augustus 
2020 

 
    

4 Jaarplan aanpassen aan schooljaar 
2020-2021 

06-07-2020 Corrie/Bertine September 
2020 

5 
 

Contact leggen met Heb/nieuw college 
over gymzaal en laaggeletterdheid 

28-01-2020 Marijan 
  

 

 

 

Acties: gesloten  

Nr:  Omschrijving:  Datum 
aangemaakt:  

Eigenaar:  Datum 
gereed:  

1 Jaarplan aanpassen aan schooljaar 
2019-2020  

19-06-2019 
  

Maddi 
  

27-11-2019 

2 Map maken met documenten 
verkiezingen MR  

19-06-2019 Maddi 27-11-2019 

3 Voortgang verkeerssituatie bijhouden 
 
 
Nieuw stukje met foto’s van kinderen 
hoe het niet en wel moet. 

21-04-2015  
 
 
14-10-2019  

MR  
 
 
Bertine/Maddi 
  

 14-01-2020 

4 Zicht op ontwikkeling; interim ib’er 
 

Marijan 06-07-2020 
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