
MR-vergadering – 27 september 2022 
 
P = present, A=absent, L=later E=eerder weg, O=online    

 

P Daan van der Meer directeur  

P Marit Dries directeur 
 

P Anouk Harms leerkracht secretaris 

P Janneke Roos leerkracht secretaris 

P Lianne Kusse leerkracht notulist 

O Patty Dekker ouder  voorzitter 

P Mehmet Kolay ouder  

A Mariska Salamony ouder 
 

P Koen Kruidenberg leerkracht  

P Bart Haenen ouders  

    

 
 

1) Opening en voorstellen 
Mehmet opent de vergadering om 19:35 uur. 
 

2) Voorstellen 
Marit vertelt over de afgelopen jaren. Er hebben veel veranderingen plaatsgevonden. Natuurlijk 
rondom Corona maar natuurlijk ook met het vertrek van Antoinette. Hierdoor is er soms meer 
gestuurd op prioriteiten in plaats van de lange termijn. Er liepen eind vorig schooljaar 30 projecten 
(kenniskringen, werkgroepen etc.), het is onmogelijk om hier goed het overzicht op te houden. Dit jaar 
zullen we gaan ‘trechteren’. Met het team wordt er gekeken naar waar de focus zal gaan liggen. In 
eerste plaats zal dit zijn op de basisvaardigheden (taal, rekenen, lezen en spelling). Deze verandering 
vraagt ook om meer regels, afspraken en kaders. Leidraad bij dit proces kan ook de Koers van Lucas 
Onderwijs zijn die afgelopen maand is gepubliceerd.  
 
Patty vraagt hoe er is ‘getrechterd’ is. Marit legt uit dat in een teamsessie alles wat we deden hebben 
gefilterd. Hieruit kwam naar voren dat bijvoorbeeld de ‘doorgaande lijn’ onder het team als belangrijk 
wordt ervaren (prioriteit heeft). Hiernaast hebben de basisvaardigheden prioriteit omdat we de ambitie 
hebben om onze leerlingen zo veel mogelijk te laten groeien. Daan licht toe hoe wij als school door 
bijvoorbeeld de inspectie worden gezien en beoordeeld.  
 
Hiernaast zijn we bezig met de kc-vorming. Er is wekelijks overleg met Michelle over de dagelijkse 
gang van zaken en de samenwerking. 
 
Patty vraagt in hoeverre we aandacht besteden aan ‘het kind’ naast het cognitieve element. Marit 
vertelt over de komende studiedag. Tijdens deze dag zullen we in gesprek gaan over onze 
pedagogische huisstijl. Het welbevinden van het kind is de basis voor alles. In een veilige, vertrouwde 
omgeving komt een kind het best tot leren (in welke vorm dan ook). 
 
Janneke vraagt naar de rol van de MR. Daan geeft aan dat het fijn is als de MR (kritisch) meedenkt, 
feedback geeft en directie ‘scherp’ houdt. Waar nodig kan directie aanwezig zijn bij de MR 
vergaderingen. 
 
 

3) Vaststellen notulen 24 mei 2022 
Notulen worden goedgekeurd. 
 
 

 



4) Mededelingen 
 

Directie • Er zijn nog steeds vacatures bij de kleuters 

• Er is een ‘Corona-plan’, hiervoor is een format gemaakt door OCW. Dit is aan te passen aan onze eigen 

school, hierin nemen we adviezen vanuit onze stichting mee. 

• Forecast: in oktober wordt de begroting voor het volgende kalenderjaar gemaakt. Daan zal in de volgende 

vergadering de forecast toelichten. Dan heeft de MR de ruimte Daan te bevragen en hierna te bepalen of 

we instemmen met de forecast. 

• Er is instemming nodig voor de schoolgids, Mehmet stelt voor om dit door te schuiven naar de volgende 

vergadering. De oudergeleding heeft hier nog wat vragen over, deze zullen ze bundelen en voor de volgende 

vergadering via de mail delen. 

• Instemming Toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie. De context wordt gemist. Daan zal samen met 

Lianne dit punt verder uitwerken. 

Team • Anouk vertelt over een aantal verschuivingen binnen het team. Er zijn veel nieuwe collega’s en collega’s die 

gedeeltelijk andere werkzaamheden (elders) zijn gaan doen.  

• Paula is met zwangerschapsverlof, Dai-xi komt bijna terug van verlof. 

GMR •  

Ouderv. •  

Verkeerssituatie •  

  

 

5) Schoolgids instemming geven 
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 
 

6) Jaarplanning MR en klassen 
De jaarplanning zal een ‘levend’ document worden. Na elke vergadering kunnen we dit overzicht 
opnieuw bekijken. Hiernaast vertelt Janneke over het activiteitenmenu. Ze geeft aan een ‘standaard’ 
overzicht te maken van activiteiten. Hierin is wel een doorgaande lijn op verschillende fronten (cultuur, 
techniek, milieu). Janneke zal dit overzicht met Mariska (en Daan) verder doorspreken. 

 

7) Datum eerste vergadering nieuwe schooljaar 
 
De volgende MR-vergaderdata zijn gepland op de volgende dinsdagen van 19.30- ca. 21.00 uur: 
 
Donderdag 3 november, gespreksonderwerpen: Corona-plan, TTP en OTP, Forecast, toestemming 
schoolgids, RI&E 
 
Dinsdag 29 november 
Donderdag 19 januari 
Dinsdag 21 maart 
Dinsdag 9 mei 
Donderdag 22 juni 
 
 
 
 
 
 

 



8) 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   
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