
  
 
 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 

NOTULEN 

               Datum: Woensdag 22 september 2021 

               Aanvang: 19:00 uur 

               Einde: 21:00 uur  

               Notulist: Marlijn Kodde 

               Voorzitter: Osman Çifçi 

               Locatie: Huiskamer 1ste verdieping KC De Kruisboelijn 

 

               Aanwezig: Gerdine van Wilgenburg (waarnemend directeur) 

                                  Lenny van Gastel, Maaike Klop en Marlijn Kodde (vertegenwoordiger team) 

                                  Osman Çifçi, Sandra Damen en Regien van Zijl-van Vugt (vertegenwoordiger ouders) 

               Genodigden: n.v.t. 

               Afwezig: n.v.t. 
 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

Osman heet iedereen welkom voor de eerste keer. 

Er is een punt die we willen toevoegen aan de agenda; het bespreken van de data voor de komende 
vergaderingen, aangezien de woensdag niet voor iedereen een fijne dag is. 

 

2. Notulen vergadering 14-06-2021 
Er is een vraag over de opheffingsnorm: Vergrijzing. Aankomende oktobertelling zullen we 143 leerlingen op 
school hebben. Dit zijn officieel gezien te weinig leerlingen, maar dit betekent nog niks. Er zijn een aantal 
scholen binnen de Stichting die een veel lager leerlingenaantal hebben. 

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen, dus de notulen worden vastgesteld. 

 

3. Bespreek resultaat van actielijst 14-06-2021 
Meerdere actiepunten zijn behaald. Deze kunnen van de actielijst af. Onderaan deze notulen staan de 
actiepunten die nog blijven staan en zijn nieuwe actiepunten beschreven. 

Er was verwarring over het rapport unitonderwijs. Dit is niet de juiste benaming: Het is een pilot vanuit 
Signum, maar het is nog onzeker of dit doorgaat. Het is een interne audit, waarbij ze gaan bekijken hoe er 
onderwijs gegeven wordt op De Kruisboelijn. 

We hebben een onderwijsassistent kunnen aannemen, Kim Alders, en zij staat drie dagen in de week bij de 
kleuters. Een dag in de week loopt ze stage in groep 7, aangezien zij het zij-instroomtraject van de Pabo 
doorloopt om leerkracht te worden. 

De Talentenbank willen we dit schooljaar gaan vullen. Lenny en Marlijn hebben een format gemaakt die alle 
leerkrachten tijdens de kennismakingsgesprekken gaan gebruiken. Ouders worden hierover binnen Social 
Schools geïnformeerd voordat de kennismakingsgesprekken plaatsvinden. 

 

4. Dagen bespreken komende MR vergaderingen 
Een aantal data zijn gewijzigd. Deze heeft iedereen genotuleerd in de eigen agenda. Binnen de agenda van 
onze MR groep in Social Schools zijn deze ook aangepast. Sandra kan er 2 november niet bij aanwezig zijn. 

 

 



 

5. Het Jaarplan 
Het jaarplan legt Gerdine kort uit voor de nieuwe leden. De speerpunten waar wij dit schooljaar onze focus 
op gaan hebben, zijn: unitonderwijs, Samen Buiten Leren en MeVolution. 
Unitonderwijs: Deze ontwikkeling heeft afgelopen schooljaar stilgelegen, omdat we vanwege de Corona 
maatregelen niet groepsdoorbroken konden werken. Na een gesprek met het bestuur hebben we besloten 
dat we hier weer mee aan de slag gaan, zodra de maatregelen dit toelaten. Anders kunnen wij niet vanuit 
visie onderwijs geven. Dit betekent dat er in ieder geval op gebied van rekenen, technisch en begrijpend 
lezen niveauwerk gegeven gaat worden. In de onderbouw werken de kleuters met groep 3 samen tijdens het 
thematisch onderwijs wat vormgegeven wordt tijdens hoekenwerk. 

Inclusief onderwijs: Door de NPO gelden kunnen we Cultuureducatie binnen onze school een boost geven. In 
groep 4 gaat er gestart worden dat er 1x per maand een middag in de omgeving van school onderwijs 
gegeven wordt. Daarnaast gaan meerdere externe partijen ons onderwijs verrijken. We proberen hier 
duurzame relaties aan te gaan die bij onze visie passen en waarbij het ingebed wordt in ons onderwijs. 
Schets van de visie: We gaan een gedegen visie opstellen omtrent unitonderwijs, waar we dit schooljaar de 
tijd voor gaan nemen.  

Samen Buiten Leren: Hier zijn we al een aantal jaar mee bezig en hierbij willen we de visie borgen. Dit blijven 
we op ons vizier houden tijdens alle studiedagen, om nieuwe collega’s hier goed in mee te nemen en elkaar 
te blijven inspireren.  
Niet stapelen maar vervangen is iets wat ons hierbij zou kunnen helpen; externen die erover meedenken om 
lessen te vervangen, zodat het niet weer iets extra’s is (een databank).  
Groen schoolplein: Samen met Nour en Jennifer Artz (BBS manager) aan het bekijken wie welke financiën 
hebben en bekijken hoe er concrete plannen geformuleerd kunnen worden. Er kunnen bepaalde subsidies 
aangevraagd worden. 

MeVolution: Een aantal jaar geleden zijn wij een pilot school geweest en hebben we er intensief mee 
kunnen werken. Het is een digitaal portfolio voor medewerkers om onze ontwikkeling in vast te leggen. 
Ondertussen is er alweer veel veranderd en zullen we opnieuw wegwijs gemaakt moeten worden. We gaan 
bekijken hoe we dit behapbaar voor de leerkrachten kunnen maken. Judith en Sabine nemen ons hier in 
mee. 

 

6. Rondvraag/opmerkingen 
De jaarplanning zoals we deze als voorbeeld hebben ontvangen, nemen we door om te bekijken of dit 
punten zijn die we op de agenda zetten. Osman houdt deze bij en stelt in samenspraak met Gerdine de 
nieuwe agenda op.  
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 

 

Actiepuntenlijst: 

 

 

Wat?  Wie?  Voor wanneer?  
Vastgestelde notulen 14-06-2021 op de website 
plaatsen. 

Marlijn 29-09-2021 

Bericht op Social Schools over de geplaatste notulen. Marlijn 29-09-2021 

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

Osman Voor einde volgend 
schooljaar 

In Social Schools een bericht plaatsen over de 
Talentenbank voorafgaand aan de 
kennismakingsgesprekken. 

Lenny en Marlijn 08-10-2021 

Uitnodigen van alle leden voor MR vergaderingen die 
via Teams gehouden worden. 

Lenny 02-11-2021 

Schoolvensters op de website plaatsen. Gerdine naar Marlijn 
versturen 

02-11-2021 

Navragen bij het bestuur of de interne audit doorgaat. Gerdine 02-11-2021 

Opzoeken bericht Facebook over veiligheid omtrent 
school. 

Sandra 02-11-2021 


