
                               

           

                

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

NOTULEN 

Onderwerp: Vergadering MedezeggenschapsRaad 

                      Datum:           17-05-2022 

          Aanvang:    19:00u 

          Notulist:         Maaike Klop 

          Voorzitter:     Osman Cifci 

          Locatie:           Digitaal 

Aanwezig:  Gerdine van Wilgenburg en Magda van der Meijden (waarnemend directeur)   
Maaike Klop, Marlijn Kodde en Lenny van Gastel (vertegenwoordigers team)   
Osman Çifçi, Sandra Damen en Regien van Zijl-van Vugt (vertegenwoordigers  
ouders) 

Afwezig: n.v.t. 
Genodigden:  n.v.t.  

 

1. Opening en vaststelling 

Wie is de notulist? Maaike notuleert. 

Welkom, speciaal aan Magda. 

Vraag gesteld door Sabine: data voor volgend schooljaar vastleggen. 

 

2. Notulen vergadering 30-03-2022 
Opnieuw bericht gestuurd naar MR Nour i.v.m. koffiedrinken.; geen nieuwe data. 

Verkeersveiligheid: BOA’s gaan meer waarschuwen en boetes uitdelen. Flyer gaat om de veiligheid. Osman 

zet bericht in Social Schools i.v.m. bezoek BOA’s (inclusief waarschuwen/boetes uitdelen). Osman stelt 

bericht op en vraagt een van de leerkrachten het te plaatsen.  

 

3. Mededelingen/Actualiteiten  
Maaike en Lenny gaan de Kruisboelijn verlaten.  

Maaike gaat per 1 juli als onderwijskundige bij Sonnevelt Opleidingen aan de slag. 

Lenny heeft per nieuwe schooljaar een nieuwe baan als leerkracht.  

 

4. Voorstellen Magda 

Magda van der Meijden; pabo en psychologie gestudeerd. Nu als interim directeur aan de slag. Opdracht: 

kijk naar de veiligheid op diverse vlakken en wat heeft de Kruisboelijn nodig?  

Periode dat Magda op school is, is nog onduidelijk. Ze blijft zolang ze nodig is. De vacature voor een nieuwe 

directeur staat nog niet uit. Bestuur wil de ontwikkelingen m.b.t. de Nour afwachten.  

Regien, Sandra en Osman stellen zich voor.  

 



5. Formatie 

Er stond een plaatje op papier, maar er moet dus opnieuw gepuzzeld worden. De hoop is voor 1 juni iets te 

weten en een vacature voor een leerkracht.  

Met het huidige budget kunnen wel 7 groepen geformeerd worden. Ook van Compas krijgen we de helft van 

het budget, geldend voor schakelbouw/uren. Er is niet specifiek uitgesproken hoeveel uur er besteed moet 

worden, waarschijnlijk voor 6 uur per week. Er zijn nu ook minder kinderen (4 kinderen) voor de 

schakelbouw.  

Meneer Bert en Juf Kitty zijn invallers. Meneer Bert is nog ziek. Juf Kitty gaat terug naar de invalpool.  

Formatie voor de MR: minimaal 2 leerkrachten en 2 ouders.  

Sandra haar termijn loopt af. Marlijn haar termijn officieel ook. Maaike en Lenny verlaten de MR. Er moet 

dus 1 leerkracht bij. Regien wil Johannes polsen en kan zich dan verkiesbaar stellen.  

 

6. NPO gelden 

We krijgen meer gelden dan verwacht; verdelen tot 2025. Linda van Leertalent mag als ze wil 3 jaar 

verbonden zijn, net als Kanita voor de creatieve lessen als zzp-er. 

Ook zijn de gelden verdeeld over schoolreisje en professionaliseren van de collega’s.   

 

7. Data MR volgend jaar 
Nieuwe data plannen met het nieuwe team. Online kan altijd. Beheer vraagt of we op maandag/woensdag 

kunnen, omdat zij er dan ook zijn.  

Maandag 3/10 (eerste keer), dinsdag 13/12 online (begroting), woensdag 1/3, dinsdag 9/5 online (formatie), 

maandag 19/6 (evalueren/afsluiten).   

 

8. Open dag 24 mei 
Er zijn enkele moeders die iets lekkers meenemen.  

Via Social Schools, Facebook is de uitnodiging bekend gemaakt.  

Spreek ouders aan voor de open dag, nodig mensen uit.  

Focus voor de ouders is niet duidelijk: meer inhoud? Bijvoorbeeld extra aandacht voor vakdidactiek, 

doelgroep etc. Er is al veel geprobeerd. En het heeft veel te maken met beeldvorming. Met deze open dag 

proberen we meer zichtbaarheid te creëren.  

Kanteel (hopelijk) en logopedie sluiten aan, springkussen door Tycho, hapjes door ouders (multicultureel), 

koffie/thee en limonade (door OR),  
 

9. Rondvraag  

Woensdag 29 juni de laatste keer (fysiek), om 19.00u tot uiterlijk 21.00u.  

Gerdine is vandaag voor het laatst. Ze wordt bedankt door Sandra. 

 

 

 

 
 
 

  



Actiepuntenlijst    
    

Wat?     Wie?     Voor wanneer?     

Flyer maken verkeersveiligheid  Osman en Lenny  Is klaar  

Notulen op de website plaatsen  Marlijn  De volgende MR  

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

Osman  Voor einde volgend 
schooljaar   

Stuurt bericht via Social Schools of 13 mei MR 
samenkomen met Nour doorgaat  

Osman  Nieuwe datum 
prikken   

Regien spreekt Johannes aan ivm verkiesbaar 
stellen MR en geeft dit door aan MR 

Regien z.s.m. 

Banner op de website ivm open dag/braderie Marlijn z.s.m. 

Welke ouders komen er en wat brengen ze 
mee? 

Osman/Sandra 24/5 

Mailt fysiotherapiepraktijken met vraag of ze 
nog willen deelnemen.  

Marlijn 24/5 

Afspraak maken met kleuterleerkrachten over 
plein gebruik met open dag: tot het lint.  

Lenny 24/5 

Seintje Beheer ivm MR 29 juni (mail) Magda z.s.m. 

   

 


