
 

 
 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
NOTULEN 

 

Onderwerp: Vergadering Medezeggenschapsraad 
      Datum: 14-12-2021 

       Aanvang: 20:30 u. 

       Notulist:         Marlijn Kodde 

       Voorzitter: Osman Çifçi 

       Locatie: Microsoft Teams 

 
Aanwezig:  Gerdine van Wilgenburg (waarnemend directeur)  

Lenny van Gastel, Maaike Klop en Marlijn Kodde (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? 

Osman heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld. Marlijn notuleert vandaag. 

Vanwege de persconferentie omtrent de Corona maatregelen zijn we vandaag om 20.30 uur 

gestart i.p.v. 19.00 uur. 

 
2. Interpersoonlijke sensitiviteit 

Osman introduceert dit punt. De vraag is eigenlijk ‘hoe gaat het met een ieder?’. Ieder mag 
delen wat hij wil. 

 
3. Notulen vergadering 02-11-2021 Actielijst 

De notulen van afgelopen vergadering worden bekeken en vastgesteld. 

De actiepuntenlijst wordt bekeken en er kunnen meerdere punten van de lijst afgestreept 

worden.  

Regien en Sandra geven de laatste update omtrent het gesprek met Bossche politieke partij 

De Bossche Groenen. Er staat een gesprek gepland op 14-01-2022 met De Bossche Groenen. 

Er is een poll uitgezet onder ouders over de verkeersveiligheid rondom de school en de 

uitkomst wordt meegenomen in dit gesprek. Helaas was er weinig respons van ouders, maar 

de ouders die gestemd hebben zien het liefst dat er een extra oversteekplaats komt aan de 

Comm. Bosch van Drakensteinlaan.  

Osman geeft een update van de MR cursus die op 23-11-2021 heeft plaatsgevonden. Wet en 

regelgeving is toen veel aan bod gekomen. Osman geeft aan dat dit erg interessant was. 

Het punt over de verkeersveiligheid waar Sandra iets over zou opzoeken, is als 

oudergeleding onderling besproken. Dit ging over de snelheidspaal die op de Churchilllaan 



geplaatst was, waarbij er geld bespaard werd als je je netjes aan de snelheid hield. Sandra 

heeft uitgezocht dat het geld dat daadwerkelijk bespaard is, ten goede komt aan de wijk. 

Sandra en Regien nemen dit punt mee tijdens het gesprek met de Bossche Groenen en 

Osman vraagt na aan de wijkmanager hoe dit geld besteed wordt. 

 
4. Mededelingen/Actualiteiten 

Dit punt voegen we samen met punt 5 op de agenda. 

 
5. Corona maatregelen 

Op de persconferentie van vandaag, 14 december, is het volgende vermeld over de 
basisscholen: 

• Basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs gaan de week voor de 
kerstvakantie dicht.  

• Ook de BSO is in deze week gesloten.  

• Voor noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal 
beroep blijven de scholen wel open.  

• Scholen hoeven tot de kerstvakantie geen afstandsonderwijs te geven. 
Vanuit de schoolbesturen is besloten dat er Bosch-breed een plan gaat komen. Compas gaat 
dit op zich nemen. Ze hebben vanavond en morgen nodig om dit verder te verduidelijken. 
Momenteel weten we niet meer dan dat. Marlijn stelt de vraag of dit ook is nu we geen 
afstandsonderwijs hoeven te geven. Hier kan nog geen eenduidig antwoord op gegeven 
worden, maar besloten is dat de schoolbesturen één lijn willen voor alle ouders, waardoor 
het bij een externe partij geregeld gaat worden. Dit kan betekenen dat leerkrachten ingezet 
gaan worden op een andere locatie in de wijk om de kinderen in de noodopvang op te 
vangen. 
Eventueel zijn we maandag open voor ouders die nog geen noodopvang kunnen regelen. 
Ook dit is nog niet duidelijk. 
Naar ouders zal vanavond een bericht uitgaan in Social Schools dat de school dicht gaat en er 
alleen noodopvang mogelijk is, maar dat verdere berichtgeving nog volgt. 
Sandra vraagt of er toch online mogelijkheden zijn wat kinderen thuis kunnen doen in de 
drie weken dat ze thuis zitten. Ook dit zullen we eerst nog in het team bespreken wat 
leerkrachten aan inloggegevens/tips meegeven, wat de kinderen thuis eventueel zouden 
kunnen doen. 

 
6. Jaarverslag en financiële verslaglegging MR 

De vraag is of we een afsluitend jaarverslag willen maken. Het blijkt dat dit de afgelopen 
jaar/jaren niet gebeurd is. We werken vanuit de actiepuntenlijst en de notulen staan open 
voor alle ouders. Hieruit valt voldoende informatie te halen besluiten wij. 
± €250/350,- heeft de MR te besteden in een kalenderjaar. Dit komt op de begroting van 
school te staan. Gerdine geeft voorbeelden waaraan dit geld wordt uitgegeven: presentjes 
voor vertrekkende MR leden, een afsluitend etentje of kosten voor een cursus. Osman stipt 
dit punt aan, zodat we hier allemaal van op de hoogte zijn dat dit geld er is. 
 

7. Rondvraag 
• Regien heeft met een aantal ouders van de peuters gesproken: Zij uiten zorgen over 

de grote overgang van peuter naar kleuter, aangezien ze van twee ochtenden naar 



vijf volledige dagen gaan. Eerder werkte het peuterarrangement met twee dagen. 
Marlijn legt uit hoe dit normaal gesproken gaat en hoe we proberen de overgang te 
van peuter naar kleuter te verkleinen. Door corona is alles het afgelopen schooljaar 
veelal gescheiden, dus hebben peuters geen extra uitstapjes naar de kleuters en 
werken we tijdens thematisch onderwijs niet samen. Wanneer ouders merken dat 
vijf dagen voor hun kind te veel is, kunnen we altijd in samenspraak met de 
leerkrachten van groep 1-2 (momenteel Lenny en Marlijn) het gesprek aangaan dat 
er een opbouw komt in het aantal dagen dat het kind komt. Lenny geeft aan dat alle 
nieuwe kleuters eerst vier wendagen hebben, voordat zij 4 jaar worden. Belangrijk is 
voor deze ouders om dit ook bij Kanteel aan te geven. Wellicht is dit bij de leidsters 
gedaan, maar kunnen ze bij de manager van Kanteel dit signaal geven. Gerdine geeft 
aan dat ze dit ook zal doen bij Anne Barnhoorn (manager Kanteel in wijk West) vanuit 
de MR. 

• Sandra biedt hulp aan om eventueel wat voorbereidingen uit handen te nemen van 
de leerkrachten als dit nodig is voor de schoolsluiting. 

 
 
Actiepuntenlijst:  
  
Wat?   Wie?   Voor wanneer?   
Notulen van afgelopen vergadering op de schoolwebsite 
plaatsen. 

Marlijn 24-12-2021 

Geld dat bespaart is bij de snelheidspaal aan de 
Churchilllaan, hoe komt dit ten goede aan de wijk? 
Bespreken met De Bossche Groenen. 

Sandra en Regien 14-01-2021 (gesprek) 

Regien en Sandra helpen met een Zoom meeting aan te 
maken voor het gesprek met De Bossche Groenen. 

Osman 14-01-2022 (gesprek) 

Terugkoppeling naar de MR van het gesprek met De 
Bossche Groenen en eventueel ouders informeren. 

Regien en Sandra 08-02-2022 

Geld dat bespaart is bij de snelheidspaal aan de 
Churchilllaan, hoe komt dit ten goede aan de wijk? 
Bespreken met de wijkmanager en daarna op de agenda. 

Osman 08-02-2022 

Begroting op de agenda. Osman/Gerdine 08-02-2021 

Navragen bij het bestuur óf de interne audit doorgaat en 
wanneer dan (inclusief onderwijs). 

Gerdine  Voorjaar 2022 

Koffiedrinken met voorzitter OR basisschool Nour Osman Voorjaar 2022 

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

Osman  Voor einde volgend 
schooljaar  

 


