
  

Notule vergadering  13 december 2021  

 Notulant: Cynthia 

Voorzitter: Eefke 

Afwezig: - 

Tijdstip 19.00 – 20.30 uur via Teams 

1. Welkom.  

 

2. Taakverdeling MR 

We verdelen de taken alsvolgt:  

-Voorzitter: Eefke 

-Notulant: Cynthia 

- communicatie verantwoordelijke: Nina en Samira 

 

3. Ouderbijdrage. 
Er is nog zeer weinig respons gekomen op het eerste schrijven mbt de ouderbijdrage. 

Hoe willen we dit aanvliegen? Hoe bereiken we meer ouders 

Voor kerstvakantie ook stukje maken voor in de app. 

 

 

Er is op dit moment pas voor 40/354 leerlingen betaald. Eefke heeft van een collega een document 

ontvangen waarin een voorbeeld staat van hoe de communicatie rondom de ouderbijdrage op de 

school van haar kinderen wordt aangevlogen. Het plan is om de ouders op KCW meer inzicht te 

geven in de uitgaven die worden gedaan vanuit de ouderbijdrage. 

 

Voor de kerstvakantie zou er nog een herinnering op de app komen rondom het betalen van de 

ouderbijdrage. Het plan is om dit, zeker gezien de aankomende nieuwsberichten, na de 

kerstvakantie in te plannen. In januari wordt ook kinderbijslag gestort, wellicht dat dit ouders ook 

meer mogelijkheden biedt. 

 

Samira en Nina maken samen een stukje tekst voor op de app over de uitgaven die van de 

ouderbijdrage zijn gedaan.  

 

4. Coronamaatregelen. 

 

Voor de tweede keer zijn er groepen thuis. Er is veel vervanging nodig geweest, op dit moment 

bedraagt dat 60 dagen geteld vanaf september. 

Groep 5, 7 en 8 zijn 2 dagen thuis geweest en in deze week zijn er 2 kleutergroepen een dag thuis.  

Ouders reageren positief op de berichten die de schoolleiding in de app zet betreffende 

vervangingen etc rondom Corona. De ouders vinden de communicatie erg prettig en het valt hen op 

dat op KCW, in vergelijking tot andere scholen, er relatief weinig klassen naar huis worden 



gestuurd. Wel wordt de zorg uitgesproken richting de collega’s die de uitval opvangen (komen zij 

genoeg tot rust) en zorgleerlingen. 

De schoolleiding geeft aan dat we voldoende ambulante begeleiding hebben voor de zorgleerlingen 

en dat er gesprekken worden gevoerd met collega’s die de uitval opvangen: nee is ook een 

antwoord.  

 

We wachten de berichtgeving rondom een vervroegde scholensluiting af. 

 

5. Studiedag.  

6 december heeft er een studiedag plaatsgevonden. Er is veel in de minibouwen gewerkt. De 

groepen 3 t/m 8 hebben gewerkt aan de visie rondom leesonderwijs, we hebben teruggekeken op 

de observaties: wat nemen we er uit mee, wat waren succes en wat behoeft nog aandacht. In de 

groepen 5 t/m 8 is er gewerkt aan het ontwerpen van leeslessen. In deze groepen zullen de 

niveaugroepen meer worden losgelaten. 

We bouwen aan een stevige basis. Hoe kunnen we dit uitwerken in de toekomst. Wat gaat goed, 

wat moet anders, wat is er bij de kleuters nodig aan basis. 

 

6. RIE rapportage. 
Elk jaar wordt er een RIE rapportage gemaakt. Hierin staan aandachtspunten voor de school en hoe deze worden 

aangepakt. Door corona zijn veel van deze bijeenkomsten die hiervoor waren niet doorgegaan. Het MT heeft het voor 

KCW ingevuld. In de bijlage de punten die nog aandacht vragen en het daarbij behorende plan van aanpak. 

 

Iedere school is verplicht om een medewerker aan te stellen die hierin geschoold wordt. Dit 

schooljaar zal Signum hier weer meer op gaan insteken. 

 

In de bijlage die is toegestuurd met aandachtspunten. Het is de bedoeling dat deze 

aandachtspunten in het huidige schooljaar worden aangepakt.  

Bij sommige aandachtspunten wordt de BBS betrokken (denk aan het punt over zwerfafval), ook 

wordt gekeken waar kinderen een rol kunnen spelen. 

 

Met betrekking tot de verkeersveiligheid vragen de ouders of het mogelijk is om rondom de school 

gele verkeerspoppetjes neer te zetten. De schoolleiding neemt deze vraag mee. 

 

Laatste vergadering van de MR komt de RIE rapportage weer op de agenda. Dan zullen we kijken 

wat er veranderd is. 

 

7. GMR  

Afgelopen donderdag heeft de GMR vergadering gehad. GMR-lid neemt deel aan de werkgroep 

Onderwijs, Ontwikkeling en Ouders. In deze werkgroep neemt sinds dit schooljaar ook een ouder 

van KCW deel: Fatimazahra. 

Fatimazahra sluit de volgende MR vergadering kort aan om zich even voor te stellen. 

 

Op de planning stond het bespreken van twee stukken. Te weten: 

-Procedure schorsing en verwijdering van leerlingen 

-Beleidsplan ongewenste omgangsvormen 

 

Beleidsplan ongewenste omgangsvormen 

Beleidsplan is nog niet besproken onder de directeuren. 

Werkgroep heeft akkoord gegeven. 



 

Procedure schorsing en verwijdering van leerlingen 

Iedere school binnen Signum heeft een schoolspecifiek pedagogisch beleid voor, passend bij de 

specifieke doelgroep. 

Iedere school maakt gebruik van een methode of aanpak voor sociale vaardigheden, ter 

bevordering van gewenst gedrag. Daarnaast wordt binnen een school gewerkt met een aanpak ter 

preventie van pesten. 

Op KCW gebruiken we de Vreedzame School, Jeelo, hebben we een pestprotocol en een 

veiligheidsplan. Als er meer nodig is, dan is bovengenoemd document van toepassing 

 

Onderstaande aanvulling heeft de werkgroep gedaan: 

Binnen het bestuur bureau is een klachten/calamiteiten-team. Zij kijken mee wanneer er dergelijke casussen 

plaatsvinden, er wordt dus altijd diep op de zaak ingegaan. Er zal altijd geprobeerd worden om een oplossing 

te bieden. Na een dergelijke casus wordt ook goed naar de school en de omstandigheden gekeken.  Er zit 

geen vaste volgorde in de maatregelen, altijd afhankelijk van de ernst van de situatie. Elke school heeft zijn 

eigen escalatieladder. Komend jaar wil KIO ook kijken naar hoe de escalatieladder er per school uitziet.    

 

De gedragsregels geldend voor KCW, staan in het veiligheidsplan. In de schoolgids wordt hiernaar 

verwezen. 

Het zou een mooi streven zijn om voor ouders duidelijk in de schoolgids en op de website te 

vermelden wat voor ouders de te nemen stappen zijn bij Ongewenste omgangsvormen en Overige 

klachten en bij wie ze dan terecht kunnen. Belangrijk is dat deze informatie helder, overzichtelijk en 

gemakkelijk te vinden is. 

 

 


