
 

 
MR OBS BRANDING 

NOTULEN 

Datum: 7 januari 2021 

Tijd: 19.30 

Gespreksleider: Marloes Brussen 

Aanwezig 

Marloes Brussen (MBr) voorzitter 

Cynthia van Linschoten (CL) deelnemer regioraad 

Renske Donselaar (RD) plaatsvervangend voorzitter 

Jasmin Jenczmyk (JJ) 

Helen Hendriks (HH) Notulist  

Mirjam Berkelaar (MB) penningmeester 

Gerrit Bussink (GB) bestuur (afwezig) 

Goedkeuring notulen 

De notulen van de vorige vergadering zijn november gelezen en goedgekeurd. 

Schoonmaak 

Brief door MR sturen aan het bestuur. Een brief door MR aan het bestuur sturen schijnt veel invloed 

te kunnen uitoefenen. Daarin moet wel vermeld worden dat Marina niet meer uren betaald krijgt. 

Gezonde school / Geuzenakkoord 

Misschien is het handig om Ralph en Shaquille eens te vragen wat een lekker fit school precies 

inhoud. Dit gaat wel verder dan alleen een stukje in de nieuwsbrief over gezond eten, voor nu water 

en fruit op woensdag en vrijdag. Nemen de ouders zelf de verantwoordelijk om de nieuwsbrief te 

lezen of gaan we het via een andere manier communiceren? Is alle informatie voor alle ouders wel 

duidelijk genoeg? 

Kelly, die werkt bij stichting Push, is ingehuurd door de gemeente. Zij gaat over de voortgang en 

stappen die onder nomen worden betreffende het Geuzenakkoord / JOGG (Jongeren organisatie 

Gezonder) Zij gaan over gezonder eten en meer bewegen in het algemeen.  

 

Er zit veel subsidie van het rijk op om de samenleving gezonder te krijgen. Er wordt een plan 

gemaakt en die wordt gepresenteerd in het voorjaar. 22 jan is daar een vergadering over.  
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Thuisonderwijs / lockdown 

Gerrit vragen de resultaten van de enquete over het thuisonderwijs te delen. Hoe gaat het nu verder 

de tweede lockdown. Er zijn 2 scenario’s voor als de scholen open gaan of als de scholen dicht 

blijven. Zijn het halve klassen, is het alleen thuis onderwijs? 

De toetsmomenten worden uitgesteld tot feb. Ligt wel aan wat de uitkomst die het gaat worden na de 

persconferentie van dinsdag 12 januari. Nadruk bij ons tijdens deze periode ligt op herhaling en wat 

nieuwe dingen. 

 

Leesonderwijs 

Moeten we hier nog acties op zetten? Dat is eigenlijk de grootste vraag. We doen al veel, maar is het 

genoeg.  

Misschien zouden we Nikki van de bibliotheek toch eens per maand kunnen vragen om boeken te 

promoten. De kinderen zijn altijd erg enthousiast nadat Nikki is geweest. 

In Hellevoetsluis loopt (wel) iemand rond om te helpen. Het zou zo leuk als er iemand is die de 

kinderen enthousiast maakt. Misschien zouden we dat eens kunnen vragen. Jasmin mailt Nikki om te 

vragen of zij nog leuke ideeën heeft om kinderen nog enthousiaster te maken. We missen het 

enthousiasmeren van iemand in de bieb. Je weet niet goed waar je moet zoeken etc. 

Voorbeelden die werden geopperd: 

• Oprichten van een boekenclub, waarbij kinderen dezelfde boeken lezen en dan na een paar 

weken samen over het boek kletsen onder begeleiding van een ouder / onderwijsassistent. 

• Nikki vragen om meer boekpromoties 

• Ouders / oma’s laten voorlezen ( wel bang dat het steeds dezelfde zijn) 

Muziek / techniek 

Wordt er op school aandacht besteed aan muziekles of iets met instrumenten? Op dit moment zit er 

geen regelmaat in.  

Heeft EDU MARE ook een budget om muziekonderwijs te geven? Ja die is er. Kinderen maken 

muziek – subsidieregeling van fonds cultuurparticipatie. Muziek bevordert ook de cognitieve 

capaciteiten. Je kunt als school er aan deelnemen, maar in Brielle was er niet voldoende animo om 

het direct in te zetten. Scholen in Hellevoetsluis zijn er wel mee gestart.  In het jarenplan staat 

vermeld dat we muzikale vorming een vorm moet krijgen. Het komt terug in het directeuren overleg 

om ervaringen te delen. We zetten het op de actielijst! 

 

Ook voor techniek is er subsidieregeling. Vanuit de regering is dat wel een actiepunt / vorm geven 

van techniek op scholen. Volgorde techniek – muziek. Muziek moet de komende 3 jaar vorm 

gegeven worden. Dit zou uitgezocht worden door een leerkracht, maar zij zit thuis.  

Minimum voor techniek is een methode van natuur en techniek. Onze prioriteiten liggen meer bij 

rekenen – taal – leesonderwijs. 
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Misschien zouden we kunnen vragen of er ouders zijn die instrumenten bespelen? Maar ook andere 

kwaliteiten, beroepen ect hebben om eens te vragen iets te doen. 

Nieuwe agendapunten 

• Digitale omgeving om alle digitale documenten op te slaan (?) 

• 31-10-19 Stukje voor de nieuwsbrief over schermtijd 2020-2021 CL 

• 07-07-20 Renske vraagt de statuten 1 okt 2020 GB 

• 29-09-20 Zorg voor de ogen 25-09-2020 CL 

• Brief door MR aan het bestuur sturen. MR schijnt veel invloed te kunnen uitoefenen. CL 

• Maart 2021 Ordenen/ Bibliotheek  / assistent Hellevoetsluis - CL 

• 12-11-2020 Kinderopvang regelen door school bij ziektevervanging, 

• Maart 2021 Bereiken we wel alle ouders? Communicatie ouders. Moeten we dit jaar een 

contactmoment hebben live/teams organiseren? 

• Maart 2021 Muziek en techniek op school – komen we op terug na het directeurenoverleg. 

Oriëntatie op een nieuwe muziek methode GB 

Regioraad samenvatting  

Er zijn heel veel mensen en er is erg weinig echte input. Geen extra informatie dan de notulen 

hiervan. 

Volgende regioraad 12 jan 2021 – vragen daar naar muziek en techniek onderwijs. 

Verdeling MR taken 

Jasmin gaat naar de regioraad. 

Helen notulist 

Rondvraag  

Mirjam: Goedgekeurde notulen moeten op de site komen. Laatste twee worden nog doorgestuurd naar 

Peter. 

Renske – Kan de volgende vergaderen van 4 maart verschoven worden? Het wordt dinsdag 9 maart 

19.30 

Volgende vergadering 

Donderdag 4 maart 19.30, via teams? 

 

 


