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   MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Notulen                2-11-2020 

Onderwerp     : Vergadering Medezeggenschapsraad  

                      Datum:          Maandag 2 november 2020 

          Aanvang:      19:00 uur 

          Einde:            21:00 uur 

          Notulist:        Sabine Van Vugt 

          Voorzitter:    Gülay Maden 

          Locatie:          Digitaal “teams” 

Aanwezig           : Sabine van Vugt en Lenny van Gastel (vertegenwoordiger team) 

                            : Sandra Damen, Rosita Kreté en Gülay Maden (vertegenwoordiger ouder) 

Genodigden      : Marleen Kant (directie) Nikki van Eldijk (ICT-er) 

Afwezig              : Marlijn Kodde (vertegenwoordiger team) 

 

1. Opening en vaststelling 

In orde.  

2. Notulen vergadering 7-9-2020 

Goedgekeurd. Sabine verzendt de notulen aan Anouska om deze vervolgens op de website 

te zetten.  

3. Mededelingen & ingekomen stukken (directie/MR)  

• Huishoudelijk reglement  

Marleen gaat uitzoeken of dit reglement er al is. Zo niet; dan zal dit gemaakt gaan worden.  

• Noodwerkpakketjes voor alle leerlingen 

Positieve geluiden over de noodwerkpakketjes. De tasjes, pennen en werkmappen zien er 

mooi uit. De pakketjes zitten goed in elkaar. Er zijn nog veel pennen en stickers over. Als er 

ideeën zijn over hoe deze materialen in te zetten; zijn deze welkom via de mail bij Marleen. 

Gesproken is over consultatiebureaus, winkelcentrums, sportscholen/ sportclubs voor 

kinderen, pukkiesport, verspreiden van kleine folder die we als school al hebben.  

• Communicatiemiddel als app  

Nikki is aangesloten als ICT-er. Ze heeft overleg gehad met Marlijn. Het is belangrijk te 

communiceren met ouders, zeker in deze onzekere tijden zoals Corona.  

Zij heeft Kim Bosters van Digidact gesproken. Er is al onderzoek gedaan naar de 

communicatieapps. Social Skools komt er als beste uit. Social Skools bouwt ook onze 

website en zij werken samen met Digidact. Wanneer we hulp nodig hebben; kan Digidact 
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helpen met de ondersteuning en er kan korting aangeboden worden vanwege deze 

samenwerking. Ervaringen van andere scholen zijn positief.  

Het is belangrijk dat er een goed functionerend communicatiekanaal gaat komen voor 

ouders. Dit betekent dat er algemene informatie via de app verstuurd kan worden die voor 

alle groepen geldt; maar ook groep gebonden informatie. 

Een teammoment is belangrijk vooraf om afspraken vast te leggen; uitleg te geven en 

duidelijk te creëren voor iedereen.  

We zouden de app snel in gebruik kunnen gaan nemen.  

Nikki vraagt na of een proefperiode mogelijk is. Ze vraagt ook na of er in de app gebruik 

gemaakt kan worden van verschillende talen.  

Er moet onderzocht worden of er naast de app nog op een andere manier gecommuniceerd 

gaat worden. Gebruik je daarvoor de mail nog steeds of iets anders?  

Gülay heeft een onderzoekje gedaan naar de app Parro. De kosten zijn 2,05 euro per 

leerling. Deze app heeft ook veel mogelijkheden. Lenny geeft aan dat ze van meerdere 

ervaringen heeft ontvangen over deze app. Ze geeft aan terug te horen dat deze app 

minder gebruiksvriendelijk is.  

Nikki sluit de volgende vergadering op 11-01-2021 even aan voor een verdere update.  

 

• Geleding van MR 

Rosita zit sinds december 2016 in de MR. Dit betekent dat ze over een maand 4 jaar in de 

MR zit. De MR is vastgesteld voor dit jaar. Rosita stelt zich voor het nieuwe jaar opnieuw 

verkiesbaar.  

 

4. Het jaarplan 

Het jaarplan is akkoord. Het jaarplan wordt kort doorlopen zodat de koers voor dit 

schooljaar duidelijk is voor iedereen.  

5. De begroting 

Donderdag 12 november zal het begrotingsgesprek voor onze school bij Signum 

plaatsvinden. Het MT zal hierbij aansluiten. (Marleen, Judith, Sabine)  

De school maakt zelf keuzes in de begroting op basis van de visie die leidend is. Daarna zal 

in het begrotingsgesprek bekeken worden wat realistisch en haalbaar is.  

6. KCM  

We doorlopen de uitslag van de KindCentrumMonitor (KCM) die afgelopen jaar afgenomen 

is. We bekijken en bespreken de input van ouders.  

7. Rondvraag/Opmerkingen 

Eefje Zoon heeft zich opgegeven voor de GMR. Gerdine stopt per 1 november.  

Actiepunten:   
Wat?  Wie?  Voor wanneer?   

 
Sturen van de vastgestelde 
notulen (07-9-2020) 

Sabine 2-11-2020 



Nota bene: eerstvolgende MR-vergadering is op maandag 2 november om 19:00 uur  

naar Anouska, zodat deze op de 
website geplaatst worden. 

 

Na de kerstvakantie punt op de 
agenda Evaluatie Ontwikkellijnen 
(jaarplan). Hoe staat het ervoor? 

Gülay 11-01-2021 

PR/ ouderbetrokkenheid/ 
talentenbank (wellicht digitale 
rondleiding, hoe krijgen we meer 
ouders naar onze school?) als 
agendapunt op de vergadering in 
maart. 

Gülay 
 

01-03-2021 

Formatie als agendapunt op de 
vergadering voor het einde 
schooljaar. 

Gülay 
 

14-06-2021 

Verkiezingen voor nieuwe MR 
leden op agenda  

Gülay 01-03-2021 

Update ICT door Nikki op 
agenda van 11-01-2021 

Gülay 11-01-2021 

Samenwerking met Kanteel op 
agenda 11-01-2021 
Toelichting door Marleen 

Gülay 11-01-2021 

Update groene gevel door 
Marleen op agenda 11-01-
2021 

Gülay 11-01-2021 

Uitnodigen Anne Barnhoorn; 
manager Kanteel, vergadering 
11-01-2021 

Gülay 11-01-2021 

Marleen deelt de begroting 
met de MR  

Marleen Wanneer dit binnen is 

Laatste vergadering bekijken 
hoe het 
tevredenheidsonderzoek van 
groep 8 ingevuld is.  

Gülay 24-06-2021 

 
 


