
MR-vergadering – 23 september 2021 
 
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  

P Janneke Roos leerkracht  

P Lianne Kusse leerkracht notulist 

P Patty Dekker ouder   

P Mehmet Kolay ouder  

P Jeroen van Baare ouder voorzitter 

P Mariska Salamony ouder  

    

    

 
 

1) Opening  
Jeroen opent de vergadering. 
 

2) Vaststellen notulen 24 juni 2021 
De notulen worden goedgekeurd. 

 

3) Mededelingen 
 

Directie • We zijn goed gestart. Fijn dat veel dingen weer (gedeeltelijk) fysiek kunnen. 

• Het team heeft studiedag gehad op de maandag voor Prinsjesdag. De nadruk lag op EDI (manier van 
instructie geven) en het geven van godsdienst. 

• Wellicht is het waardevol om dit jaar weer eens met de MR en de OR van Vlietkinderen bijeen te komen om 
eens te kijken waar we staan, wat de plannen voor de toekomst zijn en hoe we de samenwerking kunnen 
versterken. 

Team • Er zijn twee nieuwe leerkrachten: Simone voor 1/2 Goud en Jessica ter ondersteuning bij de directie.  

• Debbie gaat met zwangerschapsverlof. 

GMR •  

Ouderv. •  

 •  

 •  

 

4) Corona 
In principe zou vanaf volgende week de school weer helemaal open mogen. Kc Balans wacht hierin 
nog op het advies vanuit het bestuur en de PO-raad. Dit zal betekenen dat we in de loop van 
volgende week kunnen gaan bepalen hoe de opening op Balans vorm zal krijgen. Mariska geeft hierin 
aan dat ouders wel aangeven echt weer behoefte te hebben aan contact. Dit zou bijvoorbeeld via de 
Veldpost kunnen. Hierin zou je ouders bijvoorbeeld af en toe een vraag voor kunnen leggen waarop 
ze via een link kunnen reageren. Jeroen vult aan dat dit ook via Social Schools kan. De behoefte aan 
communicatie vanuit alle kanten is groot. Janneke vertelt dat dit vanuit de leerkrachten ook geldt. Het 
is goed als we met elkaar kunnen bedenken hoe we de communicatie kunnen versterken. Mariska 
geeft aan dat het voor ouders wel belangrijk kan zijn om als school een neutrale positie inneemt, we 
zijn er voor iedereen. Patty geeft aan dat het goed is om ouders voor het weekend wel op de hoogte 
te brengen over het feit dat de maatregelen rondom COVID gaan veranderen. 

 

5) Nationaal Programma Onderwijs 
De documenten zijn naar iedereen verstuurd. Vragen en opmerkingen mogen naar Antoinette.  



Patty vraagt wat wij in de klassen merken van eventuele achterstanden na de lockdowns. Lianne 
geeft aan dat we in groep 8 merken dat kinderen veel behoefte hebben aan instructie en het samen 
dingen doen. Janneke vult aan dat er in de onderbouw wel wordt gemerkt dat kinderen meer 
ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal. Mariska vult nog aan het goed is om te kijken 
naar het ‘hele plaatje’, dus ook of kinderen behoefte hebben aan logopedie of bijvoorbeeld 
fysiotherapie zodat leerlingen letterlijk weer in balans komen. Jeroen vertelt over een artikel waarin 
stond hoe belangrijk bewegen is. Om deze reden geeft Koen nu ook gym aan de kleuters.  
 
Hierna krijgt Vincent trek in taart. Mariska heeft namelijk taart mee! 

 

6) OTV en PTV 
De enquêtes onder het team en ouders hadden vorig jaar afgenomen moeten worden. Jeroen vertelt 
dat dit bij Vlietkinderen ook niet is gebeurd omdat bestaande enquêtes niet realistisch zijn onder de 
huidige omstandigheden. Voorkeur van een ieder lijkt uit te gaan naar uitstellen naar een later 
moment, in ieder geval tot na de jaarwisseling. 

 

7) Zichtbaarheid MR 
Mariska vraagt zich af hoe wij als MR meer zichtbaar kunnen zijn. We zullen in elke Veldpost een kort 
stukje over het werk van de MR zetten zodat ouders meer betrokken worden. Jeroen zal de eerste 
keer op zich nemen. We spreken af om deze stukjes eerst naar Antoinette te sturen (ter 
kennisgeving) waarna ze in de Veldpost geplaatst kunnen worden. 

 

8) Inhoud vergaderingen en data vergaderingen 
Antoinette heeft aangegeven dat het fijn is als de punten die wij bespreken in de MR ook door de MR 
gedragen worden. Wellicht is het leuk als de teamleden iets presenteren over waar ze in de klas mee 
bezig zijn (bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen). We spreken af dat we flexibel om zullen gaan met het 
doorsturen van stukken zodat we niet altijd op de volgende vergadering hoeven te wachten. De 
ouders zullen een app-groepje aanmaken, Vincent zal ook in deze groep worden opgenomen zodat 
hij eventuele urgente zaken direct aan de teamgeleding door kan geven. 
 

9)  Afsluiting/Rondvraag 
Jeroen vertelt dat hij gebeld is door een ouder die zich zorgen maakt over de verkeerssituatie. Politie 
is wel aanwezig maar handhaaft niet. Meerdere mensen geven aan dat dit punt al jaren jaarlijks 
terugkomt op de agenda. Er is in het verleden ook contact geweest met de wethouder. Mehmet heeft 
hierover ook contact gehad met de gemeente, binnenkort zal hier uitsluitsel over komen (eventueel 
verandering parkeervakken, plaatsen van ‘drempels’). 
 
Verder heeft Jeroen vragen gekregen over het vervoer naar een boswandeling voor de kleuters. 
Ouders vinden het niet allemaal veilig en maken zich zorgen om de privacy. Hoe zit het met de 
eventuele opvang voor deze kinderen? Deze kinderen kunnen zeker in een andere klas worden 
opgevangen. Is het mogelijk om een bus te huren? De kosten hiervoor zijn erg hoog. Misschien is het 
handig om hierover contact op te nemen met de leerkracht of directie. Waar ligt hierin de 
verantwoordelijkheid? 
 
Mariska vraagt zich af of er helderheid kan komen in wie er mag deelnemen in de VSD? 
 
 
 
 
 

 
 

 

Openstaande onderwerpen wie planning afgehandeld 



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 

   

In elke Veldpost een kort stukje 

over de MR 

allen, Jeroen start   

Lianne vertelt iets over 

bewegend 

leren/unitwerken/projecten in de 

bovenbouw 

   

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

2 2 november 2021 

3 7 december 2021 

4 1 februari 2022 

5 29 maart 2022 

6 24 mei 2022 

7 21 juni 2022 

 

 

 
 
 


