
   
Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad
Datum: woensdag 27 september 2022 
Aanwezig: Nancy Beens, Pleuni Kwak, Marloes Nijkamp, Annelies 

Das-Swarts, Jetske Tuinstra
Afwezig:                             Lennart Karssen
Plaats: teamkamer ‘t Schrijverke (gehele vergadering zonder mt)

Agenda
punt

Onderwerp Doel Bijlage Tijd

1. Inloop Graag even van te voren arriveren 
zodat we om 19u kunnen starten.

2. Opening door de voorzitter Mededelingen:
- Agenda

19u 

3. Vaststellen agenda Besluitvormend 1 19.05

4. Ingekomen en uitgaande 
post /

Informerend
- Sollicitatieprocedure (pnt 

13)
- Bericht nieuwe kandidaat 

(pnt7)
- Bericht Miriam leerlingraad 

(pnt 9)
- Plan Covid
- Brief subsidieaanvraag
- Leestip: 

https://www.sterkmedeze
ggenschap.nl/ondersteunin
g/relatie-
medezeggenschapsraad-
en-achterban/

4
5

19.10

5. Notulen 15 juni Besluitvormend 
-

2 19. 15

6. Actielijst doornemen Lennart (mits mogelijk) 3 19. 20
7. Vacante plaatsen mr Reacties plek Jetske: verkiezing - 19. 30
8. Evaluatie mr - Wat hebben we bereikt op 

speerpunten?
- Andere successen
- Proces houden/ niet meer 

doen?

19.35

9. Speerpunten mr opstellen Inventarisatie speerpunten ouders 
en school
Monitoringspunten?
 + jaarplan 2022/2023

19.45



10. PAUZE 20.00
11. Huishoudelijk reglement mr Voorstel Lennart adhv tekst GMR 20.05
12. Richtlijnen opstellen eigen 

communicatie mr 
Wanneer zoeken we contact met 
onze eigen achterban. 

20.15

13. Sollicitatieprocedure Voortgang sollicitatieprocedure: 
reactie vacature: 
Nieuwe versie aanpassing 
gespreksvorm (marloes)
Samenstelling BAC (warme 
overdracht naar Nancy)
Contactpersoon school en signum.

20.25

14. Vergaderdata 2022/2023 20.35
15. Bepalen agenda volgende 

vergadering(en) op basis van 
jaaragenda

- Nov: 
- Brainstorm/ advies 

communicatie co-teaching 
Jaarverslag mr 2021/2022

- Contact oudervereniging
- Contact hele kindcentrum
 (wie doet voorstel?) 
- Voortgang samenstelling 

werkgroepen op basis van plan 
2022/2023

- Voortgang plan spelling
- Speerpunten 22/23 schrijverke 

(plek op de website)
- Communicatieplan co-teaching
- Taakverdeling mr:

o Trekkers speerpunten 
en taakverdeling:

o Secretaris
o Voorzitter
o Vice voorzitter
o Contactpersoon 

leerlingraad.
o Contactpersoon 

ouderraad.
o Contactpersoon KC

20.40

16. Rondvraag/ wvttk Is samenstelling BAC urgent? 20.50

17. Sluiting Uiterlijk 21.00 
uur



Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de 
WMS

I = instemming

A = advies

P = personeelsgeleding

O = oudergeleding



2. Opening door de voorzitter
 De voorzitter opent de vergadering om 19.08 en verwelkomt Annelies Swarts-Das als nieuw lid in de 
personeelsgeleding. 

3. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals hierboven aangegeven.

4. Ingekomen en uitgaande post

- Bericht nieuwe kandidaat - 
We hebben een nieuwe kandidaat: Nico Scherff. Het is al bekend gemaakt op Social Schools en beide 
kandidaten zijn geïnformeerd. 
Actiepunt: 
Nico mail sturen over de data en de notulen. Marloes heeft nieuwe vergaderdata gedeeld op 29 sept.

- Sollicitatieprocedure - 
Voortgang sollicitatieprocedure: 15 reacties ontvangen.  
Marloes en Inge hebben voorstel gedaan voor zomervakantie voor nieuwe gesprekvorm. Finale 
versie is nog niet terug gedeeld door bestuur. Inge en Marloes hebben om reactie en finale versie, 
beide nog geen reactie ontvangen.
Samenstelling BAC: Nancy en Marloes vanuit de MR 
Er is behoefte aan duidelijke contactpersonen (1 intern voor personeel en 1 bij Signum voor 
contactpersoon van school). Actie – Marloes zal dit navragen bij Inge.
Duidelijkheid nodig over tijdspad, procedure en welke informatie wel of niet gedeeld mag worden 
met personeel.

Vragen aan Signum:
- Hoe gaat het met de selectie bij de brieven? 
- Hoe gaat de selectie van de kandidaten? 
- Welk aantal kandidaten gaat naar de BAC? 
- We missen een centrale communicatie naar het team? Kan iemand vanuit signum uitleg geven 

over de sollicitatieprocedure?

- Bericht Miriam leerlingenraad 
 Er is een budget voor de leerlingenraad beschikbaar gesteld vanuit het budget van de MR. We 

hebben spelregels voor dat budget. Daar is in schooljaar 21/22 niet aangehouden. We willen dat het 
idee van tevoren wordt ingediend. Het gaat om 100 euro per jaar. Actie – Pleuni zal gewenste proces 
(idee, offerte, voorstellen aan MR en goedkeuring MR) nogmaals uitleggen aan de leerlingenraad.

-Draaiboek Covid
Miriam heeft het Draaiboek Covid van Signum gedeeld. 
Feedback Pleuni over vorig schooljaar - Het maatwerk is bij ons goed bevallen. 
Globaal bekeken lijkt het een goed plan. Wel kunnen we hier het nog niet goedkeuren. De post is te 
laat gekomen om nu een beslissing erover te nemen. We willen twee weken van tevoren de post dan 
ontvangen. Volgende vergadering kunnen we deze meenemen.



- Brief subsidieaanvraag 'Masterplan Basisvaardigheden’
Hoe zit het precies? Kunnen wij als school dit zelf aangeven wat we willen. Graag een toelichting de 
volgende vergadering. Pleuni geeft aan dat ze denkt aan spelling.
Jetske geeft aan dat dit onderdeel is van een landelijke aanpak om de basisvaardigheden te 
verbeteren.

5. Notulen 15 juni
Controleren bij Lennart, maar aanwezige leden hadden geen opmerkingen en keuren de notulen goed 
zoals gedeeld door Lennart.

6. Actielijst doornemen
Verzoek tot sluiten actiepunt mbt verkeerssituatie.
Alle acties met de leerlingenraad zijn afgerond. Er zijn weinig onveilige situaties. Het voelt als 
overdreven om hier mee door te gaan. Contact met De Bossche Groenen is niet meer gewenst.
Continue attenderen van (nieuwe) ouders op de parkeerregels en 1-richtingsregels blijft gewenst. 
Verzoek ingediend bij Miriam om dit nogmaals onder de aandacht te brengen in SocialSchools.
De verkeersituatie mag dus van de actiepuntenlijst.

Geen andere acties besproken.

7. Vacante plaatsen MR 
Zie boven. Alle vacante plaatsen zijn ingevuld. Complimenten vanuit Jetske naar school, dat deze altijd 
snel nieuwe kandidaten beschikbaar maakt in geval van vacante plaatsen. 
Nico Scherff is nieuw lid namens de oudergeleding en zal deelnemen per de volgende vergadering.

8. Evaluatie MR 

- Communicatie
De MR blijft dit als aandachtspunt zien. Bij het ouder-tevredenheidsonderzoek kwam het wederom 
naar voren als kritiekpunt. De MR zou graag inzicht krijgen op hoe de input wordt omgezet naar 
actiepunten. Wat wordt met deze input/ uitslag gedaan?

De communicatie is verbeterd, wel zien we verbeterpunten. 
De communicatie rondom de sollicitatieprocedure van afgelopen jaar voor de directeur is niet goed 
gegaan, wat onduidelijkheid onder ouders en bij het team veroorzaakte. 
We willen graag dat vanuit de directeur zakelijke berichten geplaatst worden op SocialSchools.

Communicatie over co-teaching. Zou fijn zijn als er meer informatie voor de ouders bekend is al in de 
onderbouw. Wat is het plan achter het wel of niet plaatsen van leerlingen in de co-teaching? De 
reputatie van co-teaching is niet reëel. Op de site staat passend onderwijs. Weten ouders dat dat co-
teaching is? Advies vanuit de MR - vraag hierin advies over hoe deze informatie positief (en blijvend) 
kan brengen.

Suggestie MR - Communicatie student binnenhalen? Advies over hoe we kunnen communiceren. 
Structurele communicatie vormen/wegen. Actiepunt – Nancy zal onderzoeken of dit mogelijk is.



- Spelling (monitoring)
Volgens bericht van Miriam naar Jetske is de werkgroep gestart en is er afgesproken met alle 
leerkrachten dat de spellingsregels dagelijks aandacht krijgen in de klas. 

Er is vorig jaar een plan gepresenteerd van Marleen. Hier is echter niet voldoende opvolging aan 
gegeven. Leerpunt van de MR om strakker te monitoren of gepresenteerde plannen daadwerkelijk 
worden uitgevoerd. Actie – Lennart – zodra beschikbaar - belangrijke data uit plan voor spelling 
'22/'23 opnemen in actielijst MR voor monitoring.

We willen zakelijker dit aanvliegen. We willen meer een plan zien. Een positieve druk uit oefenen 
door duidelijk in de jaar. Doel is om de spellingresultaten verbeteren. SMART doelstellingen.
Spelling moet regelmatig op de agenda in de MR blijven staan. Actie – Miriam - we verwachten een 
1e presentatie van de werkgroep in de vergadering van 1 november.

- Jaarplannen (monitoring)
Het jaarplan voor '22/'23 is nog niet gedeeld. Wanneer wordt dat gedeeld? 
De werkgroepen indeling. Wat is er m.b.t. de werkwijze afgesproken?
De algemene actieplannen worden goed neergelegd, alleen concreet is het niet duidelijk. De MR wil 
graag de jaarplannen zien. We willen op de hoogte gehouden. We willen een overzicht van de 
werkgroepen. Huidige status en de voortgang. 
Actie – Miriam – delen van jaarplannen voor komend schooljaar, incl een connectie naar de 
werkgroepen.
Actie – Lennart – waar mogelijk de belangrijkste data vanuit de jaarplannen opnemen in de actielijst 
van de MR voor monitoring

- MR vergaderingen
Onze vergaderingen kunnen ook efficiënter. 
Wij zullen ook duidelijker moeten communiceren naar Miriam. De voorzitter gaat vooraf met de 
directeur zitten. Zodat de onderwerpen duidelijker op de agenda kan komen.
We moeten de agenda scherper stellen. Zodat we in de gestelde tijd onze punten kunnen bereiken.

- Klimaat/Ventilatie (monitoring):
Wat loopt er nu? Hoe zit het nu? Graag communicatie hierover naar ouders en team.
De vraag is ook of het ook kan koelen? De temperatuur in de klassen is te hoog om te werken door 
leerkrachten en leerlingen.

- Tevredenheidonderzoek leerlingen:
Wat gaat de school doen met de uitslag van de resultaten van DUO?

- Techniek (monitoring)
Dit komt terug bij de feedback van ouders en leerlingen. Het is kritisch dat dit onder de aandacht 
blijft.



9. Speerpunten MR opstellen

Speerpunten:
- Communicatie naar ouders
- Spelling
- Tijdigheid informatieverstrekking naar MR

Monitoring:
- Jaarplannen
- Binnenklimaat
- Borgen van techniek

Toetsen of feedback vanuit leerlingen en ouders duidelijk in jaarplannen wordt opgenomen:
- Gepersonaliseerd leren 
- Praktische vaardigheden
- Lesstof interessant voor kinderen/ talent gebruiken

11. Huishoudelijk reglement MR
Niet besproken. 

12. Richtlijnen eigen communicatie MR
Niet besproken.

13. Sollicitatieprocedure
Zie onder Ingekomen post

14. Vergaderdata 2022/2023
De volgende data zijn vastgesteld. We komen overeen dat deelname via Teams mogelijk is, mits fysieke 
aanwezigheid niet mogelijk is. De tijden blijven ongewijzigd, 19.00 - 21.00 uur.
We stellen voor dat de vergaderingen in de winter voor alle deelnemers via Teams gaan.

 1 november (’t Schrijverke)
 29 nov (online)
 11 jan (online)
 6 maart (‘t Schrijverke)
 13 april ('t Schrijverke/ online?)
 5 juni (’t Schrijverke)

De rollen van de MR leden zullen in de volgende vergadering worden vastgelegd. Marloes zal contact 
opnemen met Lennart om voorstel te maken voor toekomstige voorzitter.

De vergadering van 1 november zal de laatste vergadering voor Jetske zijn.

15. Bepalen agenda volgende vergaderingen
Niet besproken.

16. Rondvraag
Geen vragen.



17. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15.



Voorstel data 2022/2023

31 oktober

29 nov

11 jan

6 maart

10 april

5 juni
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