
Nota bene: eerstvolgende MR-vergadering is op maandag 1 maart om 19:00 uur  

                               

           

               MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Notulen                 

Onderwerp     : Vergadering MedezeggenschapsRaad  

                      Datum:          Maandag 11 januari 2021 

          Aanvang:      19:00 uur 

          Einde:            21:00 uur 

          Notulist:        Sabine van Vugt 

          Voorzitter:    Gülay Maden 

          Locatie:          Digitaal “teams” 

Aanwezig           : Marleen Kant (directeur)  

                              Sabine van Vugt en Lenny van Gastel (vertegenwoordiger team) 

                            : Sandra Damen, Rosita Kreté en Gülay Maden (vertegenwoordiger ouder) 

Genodigden      : Anne Barnhoorn (Clustermanager Kanteel Kinderopvang) 

                              Nikki van Eldijk (ICT-er) 

Afwezig              : Marlijn Kodde (vertegenwoordiger team) 

1. Opening en vaststelling 

In orde.  

2. Notulen vergadering 2-11-2020 

Goedgekeurd. Sabine verzendt de notulen aan Anouska om deze vervolgens op de 

website te zetten.  

3. Mededelingen & ingekomen stukken (directie/MR)  

• Thuisonderwijs/online lessen 

De online lesmomenten verlopen goed. De kinderen zijn in beeld. Met het team is er een aantal 

keer in de week een evaluatiemoment om programma’s of de manier van werken per groep aan te 

passen. Wanneer de schoolsluiting langer zal duren; zullen we deze manier van werken 

doorzetten. De noodopvang verloopt goed. Er is op dit moment voldoende mankracht om alle 

kinderen goed op te vangen.  

De peuterspeelzaal is geheel dicht. Er wordt noodopvang verzorgd. De samenwerking tussen 

school en PA is op dit moment mooi in ontwikkeling.  

Er wordt bekeken op welke manier de mening van ouders/verzorgers gepeild kan worden.  

• Huishoudelijk reglement 

Gülay en Marleen hebben binnenkort samen gezamenlijk overleg over het huishoudelijk 

reglement.  
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• Update begroting 

Het begrotingsgesprek heeft 12 november plaatsgevonden. Marleen was hierbij aanwezig en 

Judith is voor een deel aangesloten.  

Er is gesproken over de formatieruimte, investering in professionalisering, aanpassingen aan het 

gebouw voor meer zichtbaarheid en inzet andere middelen/vakkrachten om onderwijs/Samen 

buiten leren/ digitaal onderwijs te verbeteren. Het streven was om het aantal FTE’s te kunnen 

behouden. De begroting is goedgekeurd.   

Er wordt gekeken naar het goed verdelen van de budgetten die de school tot de beschikking heeft. 

Onderzoeken op welke plekken welke budgetten nodig zijn met een koppeling aan de units zal 

later gedaan worden.  

• Update groene gevel 

De ideeën die enige tijd ontleden ontstaan zijn voor een groene gevel met beplanting zijn van de 

baan. De kosten zijn te hoog. Marleen is in gesprek met het bedrijf Rako Printing. Zij maken een 

plan om aan de slag te gaan met een goedkopere, duurzame oplossing voor raamstickering om 

ervoor te zorgen dat het gebouw goed zichtbaar wordt.  

Het plan van de nieuwe ingang voor de Kruisboelijn wordt op dit moment nog wel verder 

uitgewerkt.   

De zeecontainer voor opslag die op het kleuterplein staat; kan vervangen worden door een stalen 

huisje. Dit maakt het aanzicht vriendelijker.  

De samenwerking met Nour voor het verbeteren van de speelpleinen verloopt goed.  

4. Zoektocht naar een nieuwe directeur 

De oudergeleding heeft een profielschets opgezet voor de openstaande vacature van directeur. 

Daarnaast hebben ook leden van het team die gekoppeld zijn aan de BAC een profielschets 

opgesteld. 30 november hebben er sollicitatiegesprekken plaatsgevonden voor een nieuwe 

directeur. Er zijn tot nu toe geen geschikte kandidaten.  

Proces loopt. De profielschets wordt opnieuw bekeken.  

5. Samenwerking met Kanteel 

Anne Barnhoorn is aangesloten bij deze vergadering voor dit onderwerp. Er is een nieuwe 

samenstelling van het peuterarrangement en er is opnieuw bekeken op welke manier PA en de 

Kruisboelijn met elkaar op willen trekken. Realistische doelen zijn gesteld waarbij verbinding 

centraal staat. 

De onderbouw en PA pakken de zaken met elkaar op na wat personele wisselingen bij PA. Er is een 

interne coach die begeleidt bij de afstemming van verschillende zaken. Er is gekeken naar het 

afstemmen van samenwerkingsmomenten en het maken van verbinding. De werktijden van PA en 

de Kruisboelijn verschillen van elkaar, hiervoor wordt een goede werkbare manier gezocht. Het 

opstartproces is in volle gang. Wanneer de scholen weer opengaan, kunnen we de besproken 

doelen verder met elkaar uitwerken. Het contact en de communicatie tussen Kruisboelijn en PA 

verloopt steeds beter.  
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6. Update ICT 

De app Social Schools is voor leerkracht online gegaan zodat leerkrachten kennis kunnen maken 

met de app. Deze app sluit ook aan bij de website. De app wordt door Digidact aanbevolen.  

Binnen de app is er een groep ‘school’. Alle ouders kunnen het bericht dan zien, Er is ook een 

mogelijkheid op een bericht te posten in de groep ‘groep…’. Dan kunnen alleen ouders van een 

specifieke groep het bericht lezen. De app is beschikbaar in de taal Nederlands en Engels.  

We zijn bijna zover om ouders uit te gaan nodigen voor de app. Nikki heeft contact met Kim 

Bosters van Digidact om de laatste dingen door te spreken. Daarna kan er gestart worden met de 

app. De ingangsdatum zal nog gecommuniceerd worden door Nikki.  

7. Evaluatie Ontwikkellijnen (jaarplan) 

De ontwikkellijn woordenschat verloopt goed. Leerkrachten inspireren elkaar. Er is besproken hoe 

we in alle groepen dezelfde vorm aan zichtbaarheid voor woordenschat kunnen creëren.  

De ontwikkellijn Samen Buiten Leren is nog steeds volop in ontwikkeling. Er is een enquête 

gehouden onder leerkrachten waarin de behoefte gepeild is. Dit is nu duidelijk voor de werkgroep. 

Vanuit het project ‘Kansen voor kinderen.  is het de bedoeling dat er makelaars worden ingezet om 

aanbod te verzorgen voor activiteiten die horen bij samen buiten leren.  Eefje is cultuur 

coördinator en is betrokken bij de werkgroep ‘Samen buiten leren’ en leidt dit stuk. Dit project is 

nog volop in ontwikkeling.  

De ontwikkellijn ‘Unitonderwijs’ is kort aan bod gekomen. Op het gebied van begrijpend lezen en 

technisch lezen werken we binnen onze school al op niveau. We willen dit uitbreiden met het vak 

rekenen. Gerdine en Hanneke hebben als kartrekker van deze werkgroep hiervoor een plan 

gemaakt waarvan de pilot na de carnavalsvakantie ingaat. De Kruisboelijn wil het groepsgevoel 

blijven behouden; en de kinderen goed onderwijs op niveau aanbieden.  

Vanwege Covid-19 loopt de ontwikkeling van de ontwikkellijnen waarschijnlijk wel vertraging op.  

8. Rondvraag/opmerkingen 

Geen bijzonderheden 

Actiepunten:    
Wat?   Wie?   Voor wanneer?    

  
Sturen van de vastgestelde notulen (01-1-2021) 
naar Anouska, zodat deze op de website 
geplaatst worden.  

Sabine  20-1-2021 

  

Overzicht begroting mailen naar MR Marleen 20-1-2021 
PR/ ouderbetrokkenheid/ talentenbank (wellicht 
digitale rondleiding, hoe krijgen we meer ouders 
naar onze school?) als agendapunt op de 
vergadering in maart.  

Gülay  
  

01-03-2021  

Formatie als agendapunt op de vergadering 
voor het einde schooljaar.  

Gülay  
  

14-06-2021  
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Verkiezingen voor nieuwe MR leden op 
agenda   

Gülay  01-03-2021  

Laatste vergadering bekijken hoe het 
tevredenheidsonderzoek van groep 8 
ingevuld is.   

Gülay  24-06-2021  

 

 

 

  


