
MR-vergadering – 24 mei 2022 
 
P = present, A=absent, L=later E=eerder weg 

P Kees van der Zweep Interim-directeur  

A Daan van der Meer Adjunct-directeur  

A Marit Dries Adjunct-directeur 
 

P Vincent Korving leerkracht Secretaris 

P Anouk Harms leerkracht Notulist 

A Janneke Roos leerkracht  

P Lianne Kusse leerkracht 
 

P Patty Dekker ouder   

P Mehmet Kolay ouder  

P Mariska Salamony ouder 
 

P Koen Kruidenberg leerkracht  

A Bart Haenen ouders  

    

 
 

1) Opening  
Janneke opent de vergadering om 19:36 uur. 
 

2) Vaststellen notulen 7 april 2022 
De notulen worden goedgekeurd. 

 

3) Mededelingen 
 

Directie  

• Kees geeft aan dat er nog 1 openstaande kleutervacature is. 

• De BAk is gevormd en Daan en Marit hebben gesolliciteerd. Mag geen verdere informatie gegeven 
worden over eventuele andere sollicitanten. Na het 2e gesprek krijgen de sollicitanten een assessment, 
dan benoeming. Hiervoor moet de benoeming formeel langs de MR middels een voordrachtsbrrief.  

• Forecast besproken met MR. 

• De tevredenheidspeilingen worden uitgezet bij Scholen voor Succes. Dit kost tijd, omdat we geen 
standaardpeiling af willen nemen. De vragen die een aantal jaar geleden zijn afgenomen zijn niet meer 
standaard, daarom moet het speciaal worden aangepast. Tweede argument om de peiling later af te 
nemen is het vertrek van directie en interim periode, beter is om te wachten tot alles weer iets rustiger is, 
bijvoorbeeld rond de herfstvakantie. 

• Kees legt het schoolplan uit. Dit heeft ook invloed op het jaarplan van de MR. Het kan zijn daarom zijn 
dat de jaarplanning hierop aangepast moet worden. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, omdat 
met het oog op nieuwe directie er nieuwe speerpunten komen. De MR wordt hierin meegenomen en 
heeft hier ook inspraak in. Janneke heeft een jaarplanning van Kees ontvangen als leidraad voor 
volgend jaar. 

Team • Afgelopen vrijdag afscheid van Pamela van Gool. 

• Agnita en Peter nemen aan het einde van het jaar afscheid van Balans. 

• Laatste vergadering van Vincent.  
GMR •  

Ouderv. •  

Verkeerssituatie •  

 •  

 

4) Jaarplanning MR en klassen 
Cultuurmenu wordt een planning van gemaakt, Janneke maakt een rooster hiervan na de vakantie. 

 
 



5) Sociaal emotionele ontwikkeling methode 
Koen vertelt over de nieuwe methode: Kwink. Hij vertelt waarom er gekozen voor een nieuwe 
methode en niet nog een keer Kanjertraining (wat we nu gebruiken): vooral de kosten en het 
hercertificeren spelen hier een rol in. 
Gekozen is voor een methode die kindcentrum-breed (peuters t/m groep 8) kan worden ingezet, die 
past bij de kernwaarden en sociale waarden van Balans, goede toepasbaarheid en koppeling theorie 
en praktijk.  Ouders worden ook meegenomen door middel van ouderbrieven en voorlichtingen. ‘We 
doen het met z’n allen’. Doordat het een methode is zoals taal en rekenen hoeven leerkrachten niet 
speciaal gecertificeerd te worden, hierdoor worden ook kosten gedrukt.  
Een aantal collega’s binnen het team worden opgeleid tot ‘Kwink-coach’ om collega’s te kunnen 
helpen en om te kijken of het loopt binnen de klassen en om vraagbaak te zijn. Koen stuurt de 
presentatie zodat het filmpje thuis gekeken kan worden.  
Mariska geeft aan dat ze het fijn zou vinden als er ook weer een informatieavond hierover voor 
ouders komt. De kenniskring gaat dit weer oppakken. 
 
 

6) Punt Radhia betreft hulp ouders taal 
Janneke vertelt dat er op een andere school een initiatief is genomen om ouders aan elkaar te 
koppelen (Nederlands-talige aan NT2 ouders) om elkaar te helpen. Ook het uitleggen van het 
Nederlandse onderwijssysteem.  
 
Voordelen: 

- Laagdrempelig 

- Sociaal netwerk 

- Voor school een fijn idee dat informatie goed aankomt 

- Meerwaarde voor de kinderen 

- Meer verbondenheid 

- Meer betrokkenheid 

- Taal leren (misschien) 

Nadelen 

- Ouders vinden 

- AVG technisch 

- Organisatorisch (hoeveel tijd gaat het kosten en wie neemt dit op zich?) 

- Ouders die hulp nodig hebben zijn misschien lastiger te bereiken 

 

7) Datum eerste vergadering nieuwe schooljaar 
Dinsdag 27 september 20.30 

 
 

8) Rondvraag 
 

Openstaande onderwerpen wie planning afgehandeld 

OTV en PTV inplannen op later 

moment 

allen Afnemen tussen de 

zomervakantie en 

herfstvakantie 

 

In elke Veldpost een kort stukje 

over de MR 

Eerstvolgende: 

Vincent schrijft kort 

stukje  

  



Concept notulen na de 

vergadering delen met 

volledige MR 

Anouk   

    

    

 
 

 
 
De volgende MR-vergaderdata zijn gepland op de volgende dinsdagen van 19.30- ca. 21.00 uur: 

 

1  27 september 2022 

 
In de volgende vergadering, hoe zit het met……: 
 

- Informatieavond m.b.t. sociaal-emotionele welzijn van kinderen? 

- Nieuwe data plannen volgend schooljaar 


