
MR-vergadering – 3 november 2022 
 
P = present, A=absent, L=later E=eerder weg, O=online    

 

P Daan van der Meer directeur  

A Marit Dries directeur 
 

P Anouk Harms leerkracht secretaris 

A Janneke Roos leerkracht secretaris 

P Lianne Kusse leerkracht notulist 

A Patty Dekker ouder  voorzitter 

P Mehmet Kolay ouder  

P Mariska Salamony ouder 
 

P Koen Kruidenberg leerkracht  

P Bart Haenen ouders  

    

 
 

Opening en notulen 27-9 
Mehmet opent de vergadering om 19:35 uur. Mariska vraagt of de vragen voor de ouderpeiling van te 
voren gedeeld kunnen worden zodat deze thuis bekeken kunnen worden. Daan geeft aan dit zeker te 
gaan proberen. 

 

Vaststellen notulen 27 september 2022 
Notulen worden goedgekeurd. 

 

Mededelingen 
 

Directie • Paula is bevallen van een meisje: Chloë 

• Helaas hebben beide nieuwe leerkrachten in groep 3 (Debby en Nathalie) per december ontslag genomen. 

Zij vinden op Balans niet wat zij hoopten te vinden. We kunnen dit intern opvangen en hopen snel met een 

vaste oplossing te komen. 

• We hebben een goede studiedag gehad. Tijdens deze dage hebben we gesproken over de zorg binnen de 

school. We hebben casussen besproken om te zien wat wij als school kunnen bieden en welke stappen wij 

kunnen zetten. ’s Middags hebben we gesproken over Kwink en hierna hebben we geluisterd naar 

Annemarie Stevens die de dag voor ons afsloot. 

Team • Een groot gedeelte van het team is een weekend met elkaar naar Zeeland geweest.  

GMR •  

Ouderv. •  

Verkeerssituatie •  

  

 

Schoolgids instemming geven 
Bart vertelt over hoe de oudergeleding heeft gekeken. Zoals de schoolgids nu op de site staat, is 
deze onbruikbaar. Daan legt uit hoe deze weergave tot stand is gekomen. Er is namelijk ook een 
fysieke uitgave, alleen is het jaarlijks drukken van dit document kostbaar (en niet iedereen zit daarop 
te wachten). De manier waarop gecommuniceerd wordt zal de komende tijd onder de loep genomen 
worden. Bart geeft aan daar als MR zeker over mee te willen denken. Daan geeft aan de Mr hier de 
komende tijd in mee te nemen. 

 
Wellicht is het leuk om eens op een positieve manier aandacht te besteden aan de verschillende 
culturen binnen de school?  
 

 



Instemming Toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie 
     Er wordt ingestemd met het plan zoals het er ligt. 

- Mariska heeft een vraag over het gedragsprotocol. Waar staat dit protocol en hoe ‘up to date’ is 
dit protocol. Ons gedragsprotocol staat online onder het kopje protocollen. Omdat we eind vorig 
jaar een nieuwe methode (Kwink) hebben gekozen moet dit protocol aangepast worden aan de 
huidige situatie. Mariska geeft nog wel aan dat er verhalen en geluiden zijn dat er kinderen zijn 
die zich niet veilig voelen. Is het een idee om hier als school ouders nog meer in mee te nemen? 
Daan raadt aan deze ouders door te sturen naar de groepsleerkracht en daarna eventueel naar 
directie. 

- Mariska heeft een vraag over het schaduwrijker maken van het schoolplein. Daan geeft aan dat 
Pamela daar vorig jaar onderzoek naar heeft gedaan. Mariska zal contact met Pamela opnemen 
(eventueel samen met Anouk) om eens verder te kijken naar mogelijkheden om meer schaduw te 
creëren op het plein. 

- Mariska heeft een vraag over de verkeerssituatie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat eenieder op 
een positieve manier wordt aangemoedigd om zich aan de verkeersregels te houden? Kunnen 
we daar ouders en/of kinderen voor inzetten? 

      
 

Begroting en jaarplan 
 Daan laat een voorbeeld van de forecast van 2022 zien. We staan er goed voor, vanwege subsidies 

en personeelsbudget wat niet volledig uitgegeven kan worden (tekort aan personeel). Ook bekijken 
we de begroting van volgend schooljaar, er is een nieuwe peildatum van het aantal leerlingen. Deze 
was altijd in oktober maar is nu verschoven naar februari. Voor 2023 is dit ongunstig, het voordeel 
hiervan komt pas in 2024. We bekijken de verschillende lasten en welk deel deze lasten van de 
gehele begroting zijn. Het is zeker in de toekomst interessant om met de MR in gesprek te gaan over 
de keuzes waar de school voor staat. In maart zal de begroting weer op de agenda komen. 

 

Punten voor de komende vergadering 
- Communicatie 
- Stand van zaken werkgroepen en kenniskringen 

 

Rondvraag 
Bart vraagt hoe het staat met het programmeren op school? Koen vertelt dat heel veel zaken rondom 
robotica via het techniekmenu worden aangeboden. Ook binnen de circuits wordt programmeren en 
robotica aangeboden in de lagere groepen. In de hogere groepen kunnen leerlingen op het kindplan 
aangeven dat ze zich verder willen ontwikkelen op het gebied van programmeren.  
Mariska vraagt hoe het zit met het rekenen in groep 4. Wordt er regelmatig gekeken hoe het staat 
met de resultaten en geëvalueerd of we op de goede weg zitten? Daan vertelt over dat wij de 
komende 4 jaar bezig zullen zijn met de ‘basis op orde’ brengen. Dit houdt ook in dat we met elkaar 
bijvoorbeeld weer afspraken maken over de opbouw van lessen en het gebruik van Snappet. We zijn 
dus heel actief bezig met het bijstellen en afstemmen van verwachtingen en afspraken. 

 

Datum eerste vergadering nieuwe schooljaar 
De volgende MR-vergaderdata zijn gepland op de volgende dinsdagen van 19.30- ca. 21.00 uur: 
 
Dinsdag 29 november, gespreksonderwerpen: stand van zaken werkgroepen/kenniskringen, status 
OTP 
 
Donderdag 19 januari 
Dinsdag 21 maart 
Dinsdag 9 mei 
Donderdag 22 juni 
 
 
 



 
 
 

 

Rondvraag 
Marit vertelt iets over (kinder) armoede. Morgen zal Marit meewerken aan het opnemen van een 
podcast over dit onderwerp. Cijfers over dit onderwerp zijn zorgelijk. Radhia maakt al jaren 
Sinterklaas pakketten om ouders te ondersteunen. Marit doet een oproep om elkaar op de hoogte te 
houden van projecten die ons kunnen ondersteunen en hiernaast alert te zijn op eventuele signalen 
dat ouders hulp kunnen gebruiken. 
 
Patty vraagt naar de inzet van de NPO-gelden, is hier al een invulling voor? Nee, die invulling is er 
nog niet.  
Hiernaast vraagt Patty naar de vervanging van zieke collega’s. Marit legt uit hoe de vervanging is 
ingericht. Ambulante collega’s worden gevraagd om te vervangen, er wordt voor gezorgd dat dit niet 
altijd dezelfde collega’s zijn. 
 
Mehmet vraagt of er nog punten/ideeën zijn voor de informatieavond. Bart heeft hiervoor een lijstje 
wat hij met Daan zal gaan delen. 
 
Bart vertelt dat nog niet alle leden op de site staan met naam en foto. Hiernaast is het wellicht een 
idee om meer samen te werken met de DOC van Vlietkinderen. 
 
 

 

Openstaande onderwerpen wie planning afgehandeld 

OTV en PTV inplannen op later 

moment 

allen Afnemen tussen 

herfstvakantie en 

kerstvakantie? 

 

In elke Veldpost een kort stukje 

over de MR 

Lianne    

Concept notulen na de 

vergadering delen met 

volledige MR 

Anouk   

 
 

 
 
 

 


