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               MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

NOTULEN                 

Onderwerp     : Vergadering MedezeggenschapsRaad  

                       Datum:          Maandag 14 juni 2021 

          Aanvang:      19:00 uur 

          Einde:            21:00 uur 

          Notulist:        Marlijn Kodde 

          Voorzitter:    Sandra Damen 

          Locatie:        Digitaal ‘’teams’’ 

Aanwezig           : Gerdine van Wilgenburg (waarnemend directeur) 

                            : Sabine van Vugt, Lenny van Gastel en Marlijn Kodde (vertegenwoordiger team) 

                            : Sandra Damen en Rosita Kreté (vertegenwoordiger ouder) 

Genodigden      : Maaike Vogel (nieuw MR-lid team) 

    : Regien van Zijl-van Vugt en Osman Çifçi (nieuwe MR-leden ouders) 

Afwezig              : Gülay Maden (vertegenwoordiger ouder) 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

• Kennismaking nieuwe MR-leden 
- Nieuwe data voor volgend schooljaar plannen: Eerste vergadering start op school waar we 

elkaar ‘live’ zullen ontmoeten. Verder zullen we het afwisselen wat betreft Teams (digitaal) en 

elkaar ‘live’ zien op school. 

Woensdag 22 september 2021: 19.00-21.00 uur 

Dinsdag 2 november 2021: 19.00-21.00 uur 

Woensdag 15 december 2021: 19.00-21.00 uur 

Dinsdag 8 februari 2022: 19.00-21.00 uur 

Woensdag 30 maart 2022: 19.00-21.00 uur 

Dinsdag 17 mei 2022: 19.00-21.00 uur 

Woensdag 22 juni 2022: 19.00-21.00 uur 

- Rollen verdelen binnen de MR: Gülay neemt met Osman contact op om te bekijken of hij de rol 

van voorzitter passend bij hem vindt. De rol van notulist zullen we tijdens de eerste vergadering 

bespreken binnen de teamgeleding. 

• Notulen vergadering 19-4-2021  
Er zijn geen aanmerkingen op de notulen. Ze staan vastgesteld en worden op de website geplaatst. 

 

2. Bespreek resultaat van actielijst 19-4-2021 
• Uitzoeken Google Maps zichtbaarheid school (Marlijn): Het blijkt dat we goed zichtbaar zijn binnen 

Google Maps. Marlijn heeft geprobeerd een aanpassing te doen in de schoolnaam, zodat er duidelijk 

beschreven staat Kindcentrum De Kruisboelijn i.p.v. alleen De Kruisboelijn. Ook de schooltijden heeft 

Marlijn geprobeerd een bewerking in voor te stellen. Google moet akkoord geven om de 
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verandering daadwerkelijk door te voeren, dus dat is afwachten. Verder staan het telefoonnummer 

en de website goed beschreven. 

• Uitzoeken logo compleet Comm. Bosch Drakensteinlaan (Gerdine): Het logo hangt weer compleet 

aan het schoolgebouw en de bestikkering op de ramen komt er in de zomervakantie op. 

 

3. Het school ondersteuningsplan 
De vraag vanuit Gerdine is of het herkenbaar is wat er beschreven staat en of helder is waar onze grenzen 

liggen. Vanuit ouders wordt aangegeven dat er vraagtekens gezet worden bij het feit dat het gebouw 

rolstoeltoegankelijk wordt genoemd. Met een rolstoel is het erg lastig om de zware deuren te kunnen 

openen. Gerdine en Sabine vullen volgend schooljaar gezamenlijk de RI&E (Risico en inventarisatie) in, 

waarin zij dit zullen meenemen. Er worden meerdere punten meegenomen waardoor de gemeente het 

gebouw als dusdanig bestempeld. Ouders geven aan dat de grenzen duidelijk beschreven staan. Ouders 

stemmen in om het SOP te delen met de betrokken instanties. 

 

4. Definitieve formatie/groepsbezetting 
Er zijn ontwikkelgesprekken gevoerd met alle collega’s waar hun voorkeuren liggen m.b.t. groepen, taken en 

doorgroeimogelijkheden. Een aantal voorwaarden die wij als team belangrijk vinden hebben mede een grote 

rol gespeeld om collega’s in een bepaalde groep te plaatsen. MT/IB en het team hebben kunnen 

meedenken. MT/IB heeft een voorzet gedaan en wanneer er grote veranderingen voor collega’s waren, is er 

persoonlijk contact geweest. Zo is het definitieve plaatje ontstaan. Ouders zijn het eens met de 

groepsbezetting. Deze zal morgen gedeeld worden met alle ouders.  

Er ontstaat een gesprek over het leerlingenaantal: 1 oktober hebben we waarschijnlijk een leerlingenaantal 

van 145. Voor aankomend schooljaar zal dit niks doen voor de formatie. Voor het schooljaar erop zou dit wel 

iets kunnen betekenen. We moeten het gaan hebben van de zichtbaarheid en de mond-op-mond reclame 

van ouders. Er is vergrijzing in de wijk, dus de verwachting is niet dat we erg veel gaan groeien. Net boven de 

opheffingsnorm zou een mooi streven zijn (161).  

 

5. Het jaarplan 
Gerdine heeft voorafgaand aan de MR vergadering de stukken doorgestuurd, zodat iedereen ze kan inlezen. 

Ze laat d.m.v. een PowerPoint zien wat onze speerpunten volgend schooljaar zullen zijn. Vanuit ouders 

wordt de vraag gesteld wat MeVolution inhoudt. Dit is een digitaal portfolio waarin wij als leerkrachten onze 

ontwikkeling in kunnen tonen. Ook de ontwikkeling van de school en onze Stichting Signum kan in deze 

digitale omgeving beschreven/laten zien gaan worden. We waren hier eerder een pilot school voor en 

hebben er toen intensief mee gewerkt. Nu gaat het Signum-breed ingezet worden, dus gaan we ons hier 

verder in verdiepen om dit ons eigen te maken. 

Er ontstaat een gesprek vanuit de vraag of wij op school merken dat er flinke achterstanden zijn ontstaan 

door de Corona periode. Het valt bij ons op school mee; we hebben de eindopbrengsten in groep 8 opnieuw 

behaald. Wel zien we dat de kleuters op taal- en rekengebied achteruit zijn gegaan. Bij de midden- en 

bovenbouw zien we dit voornamelijk op rekengebied. Opvallend is dat de kinderen die aan de bovengrens 

scoorden onvoldoende of geen groei hebben laten zien. Hier gaan we de NPO gelden ook mede op inzetten. 

 

6. Inzet van NPO (Nationaal Programma Onderwijs) 
Binnen de menukaart die de ministerie heeft bepaald, hebben we een begroting opgesteld. We hebben ruim 

een ton te besteden (€700,- per leerling voor aankomend schooljaar; het schooljaar erop krijgen we ook nog 

geld, maar hoeveel is nog onduidelijk). De begroting is voorafgaand aan de MR gedeeld met alle leden. De 

offerte voor Huis73 valt lager uit, waardoor we waarschijnlijk nog €16.000,- te besteden hebben. Dit geld 

kan niet gereserveerd worden om eventueel de groei bij de kleuters te kunnen opvangen. Mogelijke ideeën 

worden aangedragen hoe we dit kunnen besteden: Sportattributen aanschaffen. De gemeente krijgt ook 

NPO gelden, waardoor Tycho dit vanuit ’S-PORT kan bekostigen. Een onderwijsassistent voor meerdere 

dagen aannemen die niet alleen bij de kleuters ingezet wordt, maar ook waar nodig op de andere units. Het 
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lastige is dat we geen vacature eruit mogen doen, dus we gaan via de stagiaires en de stagecoördinator 

navraag doen of zij iemand weten die dit graag zou willen. Ook kunnen andere zelfstandigen hiervoor in 

aanmerking komen. Wanneer we personen kennen, geven we dit door aan Gerdine. 

 

7. Talentenbank  
We bespreken de mogelijkheid om tijdens de kennismakingsgesprekken begin volgend schooljaar een 

formulier eraan toe te voegen waarbij we aan ouders vragen of ze iets kunnen betekenen voor de school 

met hun beroep/sport/hobby, of ze dit willen en op welke manier. Lenny en Marlijn maken hier een voorzet 

in. 

 

8. Afscheid MR-leden 
We nemen afscheid van Gülay, Rosita en Sabine. Een dankwoordje wordt uitgesproken door Sandra. Gerdine 

is vandaag persoonlijk bij de ouders langs geweest om een bloemetje te brengen en ze een cadeaubon te 

geven. Helaas kan het afscheidsetentje niet doorgaan. 

 

9. Rondvraag/opmerkingen 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

 

 

Wat?  Wie?  Voor wanneer?  
Vastgestelde notulen van 19-04-21 op de website plaatsen. Marlijn 25-06-2021 

Contact opnemen met Gülay met de vraag of zij Osman wil 
inlichten wat de rol als voorzitter inhoudt. 

Sandra 25-06-2021 

SOP richting einde volgend schooljaar op de agenda laten 
terugkomen (moet 1x per schooljaar up-to-date gehouden 
worden). 

Nieuwe voorzitter Voor einde volgend 
schooljaar 

Rapport unitonderwijs (onderzoek vanuit externe partij) in 
het nieuwe kalenderjaar op de agenda zetten. 

Nieuwe voorzitter In kalenderjaar 2022 

Navragen bij de studenten en de stagecoördinator of er een 
onderwijsassistent beschikbaar is. 

Sabine 25-06-2021 

In Social Schools een bericht sturen of er een 
onderwijsassistent beschikbaar is. 

Gerdine en Marlijn 25-06-2021 

In Social Schools een bericht plaatsen over de Talentenbank 
voorafgaand aan de kennismakingsgesprekken. 

Lenny en Marlijn Begin volgend 
schooljaar 

Een voorzet maken voor een vragenformulier dat 
leerkrachten kunnen gebruiken over de Talentenbank 
tijdens de kennismakingsgesprekken. 

Lenny en Marlijn Begin volgend  
schooljaar 


