
MR-vergadering – 1 februari 2022 
 
P = present, A=absent, L=later E=eerder weg 

A Antoinette Gillet directrice  

A Daan van der Meer adjunct-directeur  

A Marit Dries Adjunct-directeur 
 

P Vincent Korving leerkracht Secretaris 

P Anouk Harms leerkracht Notulist 

P Janneke Roos leerkracht  

A Lianne Kusse leerkracht 
 

P Patty Dekker ouder   

P Mehmet Kolay ouder  

P Mariska Salamony ouder 
 

P 
  

 

    

    

 
 

1) Opening  
Patty opent de vergadering om 19.33 
 

2) Vaststellen notulen 2 december 
De notulen worden goedgekeurd. 

 

3) Mededelingen 
 

Directie • Geen mededelingen. 

Team • Dai-xi (gr 6) is zwanger en Zefold (gr 6) verwacht zijn eerste kindje. Lianne gaat minder werken op 
Balans, 2 dagen op Balans en 3 dagen op de Lucasacademie.  

GMR •  

Ouderv. •  

Verkeerssituatie •  

 •  

 

4) Vertrek Antoinette 
Antoinette is langzaam aan het afronden en overdragen van haar werk. Vanaf volgende week komt 
de interim-directeur Kees van der Spek kennismaken. Hij is een ervaren interim en volgende week 
maandag zal de overdracht naar hem zijn. Vanaf de voorjaarsvakantie zal hij 4 dagdelen (2 dagen) 
aanwezig zijn en zijn taken verdelen met Daan en Marit. Zijn opdracht is in kaart brengen hoe de 
school ervoor staat en in welke fase de school zit (groei-, stabiele of krimpfase) en kijken wat voor 
directeur bij het team past. Antoinette denkt dat er rond de meivakantie sollicitatieprocedures zullen 
starten en per 1 augustus een nieuwe directeur die start. HRM, cluster-directeur, MR team- en 
oudergeleding en een directielid zullen plaatsnemen in de sollicitatiecommissie. 
 

5) Stand van zaken rondom corona 
Er zijn heel veel ziekmeldingen, momenteel vooral veel leerlingen (kleuters). Bijna alle kinderen heeft 
geen tot lichte klachten. Ook binnen het team blijft het spelen. We kunnen het tot nu toe bijna 
allemaal opvangen, op 2 kleutergroepen na. Ouders zijn gelukkig erg begripvol. 

 

 
6) Schoolreis 

Mariska wil graag weten hoe het schoolreisje eruitziet. Deze vraag gaan wij doorschuiven naar de 
schoolreis-commissie. Janneke licht toe dat er ‘normaal’ gesproken een roulatie is van 3 



bestemmingen is dat afgewisseld wordt. Er is nog weinig duidelijkheid ook naar het team. Vincent 
gaat hier achteraan. Hier wordt via de mail een terugkoppeling over gegeven. 
 

7) Schoolfotograaf 
Mariska wil graag weten hoe en wanneer dit gaat, dit staat niet in de agenda. Janneke gaat dit 
navragen. Hier wordt via de mail een terugkoppeling over gegeven. 

 

8) MR-verkiezingen 
Vincent heeft met Bart gemaild, maar die wil graag via de officiële weg, dus via nieuwe verkiezingen. 
Vincent heeft het tijdpad gemaild, eind februari kandidaten in beeld, dus deze week een bericht via 
Social Schools voor aanmeldingen. Nieuwe MR-lid zal dan de laatste 2 vergaderingen kunnen 
aansluiten. Verwachtingen duidelijk in de beschrijving vermelden (in verband met vertrek Jeroen). 
Team geleding pakt dit op en stuurt dit door naar oudergeleding ter check. Vincent mailt dit 
donderdag, vrijdag kan het dan naar de rest van de school.  
 

9) Engels 
Mariska wil graag weten hoe het zit met Engels onderwijs op Balans. Wat is de visie van school 
hierop? Vincent vertelt dat sinds een aantal jaren vanaf groep 5 Engels in het rooster zit en wordt 
gegeven als echte les. In de andere groepen wordt het op dit moment vooral spelenderwijs gegeven. 
Janneke heeft een conferentie gevolgd bij het HCO gevolgd t.b.v. Engelse les. Naar aanleiding 
hiervan is de methode Take it easy aangeschaft, waarbij er laagdrempelig Engelse woorden worden 
aangeboden. Vanwege alle coronaperikelen en veranderende populatie op balans is de focus hiervan 
even weggeweest.  
Janneke pakt op dat het team hier weer scherp op is en gaat na wat er al gedaan wordt binnen de 
leerjaren.  

 

10) Afsluiting/Rondvraag 
Janneke vraagt zich af of Mehmet meer weet over de verkeerssituatie. Helaas is hier geen nieuws 
over. Patty wil graag weten hoe we het voorzitterschap voor de volgende keer willen verdelen. 
Janneke doet dit de volgende keer. Mehmet heeft vragen/ klachten van ouders over de brandoefening 
gehad, dat er kleuters zijn thuisgekomen met natte sokken.  Marit heeft hier inderdaad vragen en 
klachten over gehad en dit wordt nu opgepakt met de BHV werkgroep. 
 

Openstaande onderwerpen wie planning afgehandeld 

Brainstormen tekorten overblijf 
 

Daan Volgende 

vergadering 

 

Rapportfolio Daan Volgende 

vergadering 

 

OTV en PTV inplannen op later 

moment 

allen OTV in ieder geval 

tot na de kerst 

uitstellen 

 

Arthur contacten over 

contactmomenten voor ouders 

in de Veldpost 

  Afgehandeld, data 

zijn bekend 

In elke Veldpost een kort stukje 

over de MR 

Eerstvolgende: 

Mariska 

  

Lianne vertelt iets over 

bewegend 

leren/unitwerken/projecten in 

de bovenbouw 

  Afgehandeld, 

presentatie bij 

notulen toegevoegd 

Concept notulen na de 

vergadering delen met 

volledige MR 

Anouk   



Cursus MR (opfris) Janneke gaat 

kijken naar de 

mogelijkheden 

  

 
 

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

5 31 maart 2022 

6 24 mei 2022 

7 23 juni 2022 

 


