
 
Verslag van de vergadering van de medezeggenschapsraad
Datum: maandag 1 november 2021, 19:00 – 21:00
Aanwezig: Astrid Baars, Lennart Karssen, Pleuni Kwak, Marloes Nijkamp, Clara 

van der Putten, Jetske Tuinstra, Miriam Spijkers
Afwezig: Nancy Beens

Agenda-
punt

Onderwerp Aantekeningen

1 Opening door de 
voorzitter

De voorzitter opent de vergadering om 19:10.

2 Welkom Marloes De voorzitter heet Marloes Nijkamp van harte welkom als nieuw lid 
van de oudergeleding. Zij zal de plaats innemen van Clara van der 
Putten opvolgen. Hiermee wordt de nieuwe samenstelling van de 
mr officieel vastgelegd BESLUIT B21-11.01.

3 Agenda Aan de rondgestuurde agenda wordt op verzoek van Miriam het 
volgende toegevoegd (agendapunt 9):
 Het starten van een instroomgroep per 1 januari. Communicatie 

hierover.
 Communicatie over een 2-3 groep

4 Ingekomen en 
uitgaande post

Inkomende post:
 Brief van De Bossche Groenen: speerpunt verkeersveiligheid
◦ Is vorig jaar afgerond, maar zou sowieso met oudercommissie 

van Kanteel besproken worden (actiepunt 21-04.02). Een van de 
ouders daarvan heeft al contact met de gemeente. Samen 
besluiten hoe verder. 

◦ Miriam: iets voor de leerlingenraad? → ACTIE 21-11.01: Miriam 
neemt contact op

◦ Marloes neemt contact op met de oudercommissie van Kanteel 
(ACTIE 21-04.02). Inzicht krijgen in verschillende 
verkeerssituaties rond het KC.  Via mail contact met 
leerlingenraad, samen met PK (zie actiepunt 21-11.01).

 ACTIE 21-11.02: Pleuni schrijft stukje op Soc.Sch. om ouders te 
informeren over het e-mailadres van de mr (“voor vragen etc. 
over te mr…”). 

Geen uitgaande post.

5 Notulen 30-09-2021 
en actielijst

 Algemeen m.b.t. notulen mr-vergaderingen:
◦ Worden op de volgende mr-vergadering plenair vastgelegd 

zodat het gedeeld kan worden op de website van het 
kindcentrum.

◦ Leden mr geven correcties/aanvullingen voorafgaand aan de 
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volgende vergadering door aan de secretaris (LK). Deze geeft op 
de  vergadering aan welke punten evt. aandacht verdienen.

◦ Miriam is akkoord met het plaatsen van de vastgestelde 
notulen op de schoolwebsite. Daar blijven ze gedurende het 
lopende schooljaar zichtbaar.

◦ De plaatsing op de website wordt op Soc.Sch. gemeld aan de 
ouders met link naar de notulen.

Actielijst (zie ook Bijlage 1):
 21-09.02 – verkiezing oudergeleding: gedaan
 21-09.03 – Verbeteren zichtbaarheid e-mailadres mr: gedaan
 21-04.02 – Contact opnemen met oudercommissie Kanteel i.v.m. 

verkeersveiligheid: zie agendapunt 4, toegewezen aan Marloes.
 20-10.13 – Jaarverslag mr 2019–2020: concept toegestuurd door 

JT, zie agendapunt 14. Schuift door naar volgende vergadering.
 20-10.15 – Brief aan Signum: gedaan
 De overige actiepunten staan gepland voor komende 

vergaderingen.

6 Jaarplan ‘t 
Schrijverke

Miram geeft puntsgewijze statusupdate van het jaarplan. Op de 
meeste punten wordt vooruitgang geboekt. 
 1.1 SOP: is af
 1.2 meerbegaafdheid: wordt aan gewerkt door IB-er 
 1.3 co-teaching: is onderweg
 1.4 onderzoek rekenen: opgestart, loopt goed, is al ver gevorded
 2.1 nieuwe rekenmethode: gestart, vraagt veel van ll en 

leerkrachten: niveau ligt anders, niet alle materialen waren op 
tijd geleverd

 3.1 Engels/Techniek: reis Malta uitgesteld (Corona) 
 3.2 techniekuitleen: is gestart met iemand van Kanteel
 4.1 portfolio: gr 1-2 nog opstarten
 4.2 toetsen, ll-volgsysteem: de kartrekkers komen in volgende 

vergadering uitleg geven (ACTIE 21-04.03)
 5.1/6.1 teamontwikkeling: ingezet; meer samenwerken, 

wekelijkse korte nieuwsbrief
 5.2: zie 3.1 

Vraag van mr aan personeelsgeleding: is de uitleg/rapportage 
helder? geeft ‘t houvast? → Ja, overzichtelijk

Vraag van mr: Is het duidelijk voor het team wanneer je op schema 
bent, achterloopt, wanneer kun je iets afvinken? → Bijvoorbeeld 
terug laten komen bij bouw- of teamvergaderingen. Zal door 
Miriam worden meegenomen.

7 Formatieoverzicht  Eerste verkennende gesprekken met financiën bij Signum 
plaatsgevonden

◦ Reguliere formatie van afgelopen jaren blijft staan
◦ Plannen m.b.t. inzet NPO gelden besproken
◦ Co-teaching gelden van vorige jaren worden nu niet meer 

toegewezen vanwege NPO gelden
◦ Verwachting: zelfde aantallen ll als dit jaar
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 Tijdspad begroting
◦ Marloes gaat met Miriam meekijken (ACTIE 21-01.03)
◦ Investeringen
▪ ICT-materiaal
▪ Signum heeft subsidieaanvraag gedaan voor 

klimaat/luchtverversing. Schrijverke meegenomen; in januari 
uitslag bekend

8 Arbojaarplan  Naar volgend jaar, uitgesteld door Signum
 O.a. aanpassing buitenmateriaalhok

9 Instroomgroep/
groep 2-3/ 

Voor de herfstvakantie heeft teamoverleg plaatsgevonden omdat 
de kleutergroepen nu al op 30 ll. zitten. 
 Verschillende scenario’s besproken.
 Unaniem besloten om een instroomgroep te starten.
◦ Per januari starten er ca. 15 nieuwe ll. 
◦ Uit de bestaande groepen zullen steeds ca. 6 ll. ‘op bezoek 

gaan’ en samenwerken met de nieuwe groep. 
◦ De IB-er onderbouw zal e.e.a. tijdens intake aan nieuwe ouders 

uitleggen.
◦ Verwachting is volgend jaar wel weer 3 kleutergroepen te 

hebben, elk met ca. 22 kinderen (i.p.v. 25/26 nu)

Reactie mr: Nu beginnen met communicatie. Niet alleen aan 
nieuwe ouders, ook aan de huidige ouders van gr.1-2; uitleggen, 
evt. aan de hand van de eerdere ervaringen van Pleuni. 
De mr geeft positief ADVIES (A21-11.01) voor de instroomgroep. 

ADVIES (A21-11.02) mr m.b.t. groep 2-3: 
 Eerst lange-termijn plan maken. Past eerder in het volgende 

vierjarenplan, niet volgend schooljaar, evt. jaar daarna (huidig 
plan gaat nog 1 jaar mee)

 Begin vroeg met communicatie/uitleg.

10 Afscheid Clara Clara neemt na 5 jaar afscheid van de OG van de mr. Zij wordt door 
de voorzitter en Miriam hartelijk bedankt voor haar bijdragen in de 
afgelopen jaren, m.n. op het gebied van het verbeteren van 
communicatie en het contact met de leerlingenraad.

11 Taakverdeling 
binnen de mr

 Marloes neemt contact op met de oudercommissie van Kanteel 
m.b.t. verkeerssituatie rond het kindcentrum (ACTIE 21-04.02) 

 LK blijft secretaris
 JT blijft voorzitter
 NB blijft vicevoorzitter

12 Wvttk/rondvraag  Communicatie via SocSch.: vorig jaar getest bij Dolfijnen, Vossen, 
Vlinders → weer oppakken: pilot bij dolfijnen t/m januari zodat 
er ook een paar activiteiten zijn. ACTIE 21-11.03: Pleuni neemt 
contact op met Simone.

 Cursussen mr: Miriam stuurt uitnodigingen voor tweetal 
cursussen door. Lennart en Marloes zijn geïnteresseerd.

 Opvolging acties techniek (notulen juni): niet volgende keer op 
agenda maar erna (ACTIE 21-03.04). 

 Contact oudercommissie Kanteel (voor verkeer): zie agendapunt 
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11 (taakverdeling).

13 Sluiting De vergadering wordt om 21:05 gesloten.

14 Uitgestelde 
agendapunten

Wegens tijdgebrek zijn de volgende punten van de agenda 
uitgesteld tot een volgende vergadering:
 Jaarplan mr inclusief vergaderdata en begroting
 Concept jaarverslag mr 2020/2021
 Concept jaarverslag mr 2019/2020
 Speerpunt communicatie

Vergaderdata MR 2021–2022 (19.00–21.00 uur)
De vergaderingen vinden plaats in de teamruimte ‘t Schrijverke, tenzij anders vermeld.
maandag 1 november
dinsdag 7 december
woensdag 19 januari
donderdag 24 februari
maandag 28 maart
dinsdag 19 april
woensdag 15 juni

Bezetting mr

datum 
aantreden

mr-lid OG/PG rol benoemd tot herkiesbaar

2020-09 Astrid Baars PG 2023-09

Nancy Beens PG vicevoorzitter

2020-09 Lennart Karssen OG secretaris 2023-09

2020-09 Pleuni Kwak PG 2023-09

2021-09 Marloes Nijkamp OG 2024-09

2016-11 Jetske Tuinstra OG voorzitter 2022-09
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Bijlage 1: Actielijst 2020–2021

Volgnr. Actie (wat) Wie Deadline

21-11.01 Contact opnemen met leerlingenraad over 
verkeersveiligheid

MS/PK/
MN

december 2021

21-11.02 Ouders via Soc.Sch. informeren over e-mailadres mr PK december 2021

21-11.03 Contact opnemen met Simone over oudercommunicatie 
via Soc.Sch. (voortzetting van pilot vorige jaar)

PK januari 2022

21-09.01 Jaarverslag mr 2020–2021 JT december 2021

21-04.02 Contact opnemen met oudervereniging over 
verkeerssituatie (blijft aandachtspunt, opvolging van 21-
01.05).

MN nov/dec 2021

21-04.03 Agenderen: update van directie over status nieuw 
leerlingvolgsysteem

JT december 2021

21-03.03 Uitwerken vraagstelling, veronderstellingen huiswerk en 
VO

AB december 2021

21-03.04 Schrijven advies over techniekonderwijs LK januari 2022

20-10.13 Afmaken jaarverslag mr 2019–2020 JT november 2020

20-09.14 In jaarverslag opnemen dat mr geld heeft gegeven aan 
leerlingenraad

JT november 2020

21-01.03 Bespreken begroting met bevoegd gezag, in aanloop op 
nieuwe begroting van november (met subgroep, zodra 
we weer samen kunnen zitten)

MN sept/okt 2021

Bijlage 2: Besluitenlijst 2021–2022

Volgnr. Besluit Datum

B21-11.01 Nieuwe samenstelling mr na verkiezing MN als lid OG 2021-03-02

Bijlage 3: Adviezenlijst 2021–2022

Volgnr. Advies Datum

A21-11.01 Positief advies voor het starten van een instroomgroep per januari 
2022.

2021-11-01

A21-11.02 Advies m.b.t. groep 2-3: niet volgend schooljaar, maar opnemen in 
vierjarenplan. Begin vroeg met communicatie.

2021-11.02

Bijlage 4: Besluitenlijst 2020–2021

Volgnr. Besluit Datum

B21-03.01 Onze reactie op brief gemeente over onderhoud schoolwoningen: 
afsluitend, wij wachten verdere stappen van gemeente, bestuur en 
directie af.

2021-03-02
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B21-04.01 Huidige plan (verspreid over de week, maar aansluiten op weekend ook 
prettig) voor studiedagen werkt goed.

2021-04-12

B21-04.02 De mr waardeert de pogingen van de directie om de coronagelden van 
het min.v.Onderwijs toch in te zetten voor de formatie.

2021-04-12

B21-04.03 De directie neemt in de planning van het vakantierooster en 
studiedagen mee dat de verdeling over de dagen v/d week evenwichtig 
is.

2021-04-12

B21-06.01 De mr gaat akkoord met het voorgestelde schoolondersteuningsprofiel 
(SOP).

2021-06-16

B21-06.02 De mr stemt in met het plan om een deel van de NPO gelden te 
gebruiken om een groep 2-3 te formeren en daar ervaring mee op te 
doen.

2021-06-16

Bijlage 5: Begroting 2021-2022

Mr gelden beschikbaar:
Startbedrag: 632,32
Kosten:
Bijdrage gmr 10% - 96
mr cursus: -100?
PLUIM: -  50
Afscheid - 60
 Bijdrage leerlingraad -  100
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Bijlage 6

Speerpunten mr 2021–2022
De speerpunten worden ieder jaar door de mr vastgesteld als leidraad voor de agenda. Ook worden 
de speerpunten na een jaar geëvalueerd in de vergadering voorafgaand aan het maken van het 
jaarverslag.

Vanuit de mr zijn de volgende punten voor 't Schrijverke 2021–2022 vastgesteld (vergadering van 30-
09-2021):

 Speerpunt: Communicatie naar ouders. 
Dit jaar is gekozen voor één enkel speerpunt. In het afgelopen jaar zijn er momenten 
geweest waarop de communicatie van school naar ouders beter had gekund. Denk aan uitleg 
co-teaching, het vormen van een groep 2-3, het feit dat de poster met jaarplan bij Signum is 
gepresenteerd. Vraag: wat zijn logische momenten in het jaar om contact te zoeken, ook 
vanuit de mr. 

 Zaken die de mr extra monitort:
◦ Spelling: speerpunt van vorig jaar en nog niet opgelost, moet over langere tijd 

gemonitord en geëvalueerd worden.
◦ Gebouw/binnenklimaat (zie ook discussie met Signum en gemeente over gebouw; ook 

n.a.v. corona).
◦ Tijdigheid van informatieverstrekking vanuit directie m.b.t. financiën en formatie
◦ Jaarplannen van de school: hoe vertaald in het actieplan?
◦ Onderbouwing van de wens tot het vormen van een groep 2-3.
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