
 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

NOTULEN 

 

Onderwerp: Vergadering Medezeggenschapsraad  
Datum:  30-03-2022 
Aanvang: 19.00 u.  
Notulist:  Marlijn Kodde   
Voorzitter: Osman Çifçi  
Locatie:  Teamkamer Kruisboelijn 

  
Aanwezig:  Gerdine van Wilgenburg (waarnemend directeur)   

Maaike Klop (online), 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 
Agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Hoe gaat het? 
We doen weer een rondje hoe het met iedereen gaat. 

 

3. Notulen vergadering 08-02-2022 
- Met Ton, de wijkmanager, het verkeer in de ochtend bekeken. Daarna inhoudelijk doorgepraat. Hij is 

meestal op de achtergrond betrokken. Wanneer je hem belt dan kan hij wat vaker komen. Hij is vaak de 

tussenpersoon en de wegen die verder bewandelt kunnen worden, kent Gerdine. Ton zou nog bij de BOA’s 

kijken of het thema ‘Veiligheid rondom scholen’ een onderwerp is wat op de agenda staat.  

Osman stelt voor om een bericht namens de MR eruit te doen om ouders erop te wijzen. 

- Geld dat bespaart is bij de snelheidspaal aan de Churchilllaan, hoe komt dit ten goede aan de wijk? Dit is 

besproken met de wijkmanager en dit komt ten goede aan Buurthuis Jongerencentrum voor West. 

 

4. Mededelingen/Actualiteiten  
- Koffiedrinken met voorzitter OR basisschool Nour: Osman heeft contact gehad. Voorstel gemaakt op 

woensdag 11 mei 19.00 uur om met elkaar kennis te maken. Na 13 april krijgen we te horen of dit 

doorgaat en wie wil aansluiten, sluit aan. Punten die we willen bespreken kunnen bij Osman aangekaart 

worden. 

 



 

5. Beleidsplan Sociale Veiligheid 
Het beleidsplan hebben de MR leden toegezonden gekregen.  

Bij punt 5 de tips die er voor ouders beschreven staan, hoe kan hierin de nazorg vanuit leerkrachten nog 

beschreven worden. Dit is een attitude, wat lastig te beschrijven is. 

Dit beleidsplan kan worden vastgesteld en gedeeld worden. 

 

6. Opvolger Gerdine 
Per 1 juni heeft Gerdine een nieuwe baan gevonden binnen Signum bij Campus aan de Lanen, een reguliere 

basisschool van 0-15 jaar (samenwerking met Rodenborch). 

Profielschets moet aangescherpt worden met de BAC en we hebben vandaag besloten dat Osman plaats zal  

nemen in de BAC. We bekijken a.s. vrijdag gezamenlijk met alle MR ouders de profielschets. 

 

7. Aanmeldingen volgend schooljaar  
We hebben 11 nieuwe aanmeldingen dit schooljaar gekregen. Er gaan 24 leerlingen uitstromen. Dus dat is een 

tekort van 13 leerlingen. De opheffingsnorm zit op 160 leerlingen, maar daar kijkt een bestuur niet strikt naar. 

Hier is geen sprake van. Vanuit ouders worden er zorgen geuit. Ze willen het belang van De Kruisboelijn in de 

wijk goed tonen. 
Er worden ideeën geopperd om ervoor te zorgen dat we meer aanmeldingen krijgen. 

- Eventueel een braderie opzetten vanuit ouders, waar al aanloop is van eigen ouders in combinatie met 

een open dag voor nieuwe ouders. 

- Sportevenementen organiseren bijv. na Plein Actief, zodat de Gezonde School gepromoot wordt. 

- Flyeren in een andere taal zou een mogelijkheid zijn.  

Concreet besluiten we momenteel een datum te prikken voor een open dag (braderie/lente fair). Dit kan 

gedeeld worden op Facebook. Hierin kan de MR met de OR samen in op te trekken. 25 mei wordt de open 

dag. Verdere details worden nog besproken in een overleg. Vrijdag overlegt Sandra met Elfi van de OR. 

Gerdine, Lenny, Osman en Sandra zitten 6 april om 14.00 uur samen voor de organisatie. 

Er wordt voorgesteld om ook de ontwikkelingen rondom de huisvesting af te wachten. 

 

8. Rondvraag  
Oudergesprekken; de keuze om op school of online de gesprekken te voeren is goed bevallen. 

Aanstellen van klassenouders is nog een optie. 

 

Actiepuntenlijst   
   

Wat?    Wie?    Voor wanneer?    

Flyer maken verkeersveiligheid Osman en Lenny De volgende MR 

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 14-04-2022 

  


