
 

NOTULEN MR 11 nov 2021 

 

AANWEZIG  

✓ Helen Hendriks (HH) (secretaris) ✓ Cynthia van Linschoten (CL) deelnemer 
regioraad 

✓ Majka Vis (MV) (Penningmeester) ✓ Renske Donselaar (RD) plaatsvervangend 
voorzitter 

✓ Marloes Brussen (MBr) voorzitter ✓ Jasmin Jenczmyk (JJ) deelnemer regio-
raad 

  
 
 
 

Punten  Actie 

Opening.  

Iedereen is aanwezig. 

 

Notulen vorige vergadering vaststellen 29 sept 2021 
Niks aan toe te voegen. 
 

 

Agenda wordt vast gesteld   

 Vragen over het jaarplan / jaarverslag (onduidelijk en/of onover-
zichtelijk) + duidelijke leerwinst per 2023 

 Huishoudelijk regelement  
 Gemiddeld aantal leerlingen  
 Traktatie beleid 
 Kerst hulpouders  
 Jantje Beton buitenspeelgoed  
 Terugkoppeling schoolplein (vandalisme)  
 Verbeterplan begrijpend/technisch lezen 
 Verhogen automatiseringsniveau groep 3 t/m 6  
 Formatie, onderwijsassistente  
  Muziek, techniek en Engels onderwijs 
 Bereikbaarheid ouders (ook i.v.m. fruitdagen) 
 Oogzorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen bestuur (traktatiebeleid, gemiddeld aantal leerlingen, 
hulpouders, coronamaatregelen) 
 

- Aangescherpte coronamaatregelen. 2x per week zelftesten beschik-
baar voor leerkrachten. Leerkrachten hebben ook voorrang bij testen. 
Maatregelen werden een dag na vergadering aangekondigd. Nu ook 
leerlingen vanaf groep 6 mondkapje in school, net als alle leerkrach-
ten. Moet nog altijd 1,5 meter afstand gehouden worden. 

 
- Bestuur wilde ouders inschakelen voor HDT (high Dose Teaching). 

Nu i.v.m. aangescherpte maatregelen wordt dit geschrapt. De scho-
len die hier al mee begonnen waren, moesten het ook stop zetten. 

 

 



Oudergesprekken mochten nog wel (nu ook niet meer, alleen telefo-
nisch/beeldbellen) 
 

- School versieren met ouderhulp mag wel, maar met mondkap en af-
stand.  
 

- Traktatiebeleid blijft hetzelfde. Trakteren mag, maar verpakt. Kin-
deren gaan niet de klassen rond.  
 

- Gemiddeld aantal leerlingen is van 23 naar 25 gegaan. Is niet speci-
fiek gemeld, maar nieuwe ouders krijgen dit wel te horen. Als hier-
naar gevraagd wordt, krijgen ouders ook van directie antwoord. 

 

Muziek, Techniek en Engels 
 

- Muziekonderwijs werd door Tessa verzorgd, maar zij is niet meer op 
school. Wel is de muziekmethode 123 Zing die zij gebruikte aange-
schaft en deze wordt nu door de leerkrachten zelf gebruikt. Hierin 
staan lessen helemaal van voor naar achteren uitgewerkt en ook de 
tijden waarop Tessa les kwam geven zijn blijven staan, zodat er in ie-
der geval één keer per week muziekles gegeven wordt. Eventueel 
kan er nog een ouder ingeschakeld worden die ook muzikaal is en 
het leuk vindt om muzieklesjes te komen geven.  

 
- Techniekonderwijs blijft een punt van aandacht. Hier is nog geen dui-

delijke leerlijn / methode voor.  
 

- Het Engels onderwijs wordt momenteel kritisch bekeken door de 
stuurgroep Engels. Verschillende methodes worden met elkaar ver-
geleken zodat er een goede doorlopende lijn van groep 1 t/m 8 komt, 
waarbij ook vanuit de methode goed gebruik kan worden gemaakt 
van digitale hulpmiddelen.  

 

Jaarverslag en jaarplan school (aanvulling) 
- Jaarverslag en jaarplan is bijna gelijk aan vorig jaar. Gewoon omdat 

er niet zo veel veranderd is door de Corona. Er zijn wel een aantal 
aanvullingen op gekomen. 

Statusupdate is uitgelegd: zie foto 
 

 
 
MR geeft nog een aantal aanpassingen door en zullen nog worden overge-
nomen. 
 
Jaarplan / huishoudelijk plan doorlezen door MR 
 

 

 

 

HH 

 

GB 

 

MR 



- Jaarplan/jaarverslag wordt onduidelijk en onoverzichtelijk bevonden. 
MR gaf aan misschien zelf een kort verslag te maken en met ouders 
te willen delen, zodat het voor hen ook duidelijk is waar aan gewerkt 
wordt. Mochten er toch nog vragen zijn, dan mogen deze schriftelijk 
aan Gerrit gevraagd worden, omdat hier meestal goed antwoord op 
te geven is. 

 

Vandalisme / plein / buitenspeelgoed 

- Wordt nog steeds vaak opgeruimd op het plein ’s morgens vroeg, 

omdat er troep ligt.  

Nog geen antwoord gehad van wijkagent over de controle. Wel worden er al-

tijd foto’s gemaakt van de troep die er ligt en gedeeld. Voorstel is om eventu-

eel het hek te sluiten nadat de BSO is weggebracht. 

 

- Er liggen ook vaak weer plassen op het schoolplein waar kinderen re-

gelmatig in vallen of doorheen rennen. Leerkrachten bespreken wel 

in de klassen dat de kinderen niet in een plas mogen spelen. Helaas 

zijn natte kleren niet altijd te voorkomen.  

De plassen zijn al vaak gemeld, maar hier wordt niets mee gedaan. Er is 

ook een aanvraag gedaan om het plein opnieuw te betegelen. 

 

- Jantje Beton buitenspeelgoed gaat via Peter. Dit loopt goed.  

 

 

Verbeterplan begrijpend & technisch lezen / verhogen automatiserings-
niveau groep 3 t/m 6. 
 

- Studiedagen HPS (High Performance School) zijn momenteel volop 
bezig. Hierin leren de leerkrachten te werken met doelen. Alle kern-
doelen worden in leerteams besproken en vanuit die doelen wordt 
dan gewerkt in de klas. Het is de bedoeling dat in ieder geval alle 
einddoelen behaald worden. Dit door kritisch te kijken naar de (bruik-
baarheid van) methodes en lestijd en de lessen hierop aan te pas-
sen. De kerndoelen worden ook opgenomen in de klassenmappen, 
zodat hier in elke periode naar teruggegrepen kan worden. 
 

- Overzicht status qua doelen doorsturen naar de MR (Gerrit actie)  
 

- In bordsessies is als doel opgenomen dat er elke dag geautomati-
seerd moet worden en elke dag gestart moet worden met een vorm 
van leesbevordering. Leerkrachten vullen dit op eigen manier in, pas-
send bij wat hun klas nodig heeft. 

 

 

Formatie, onderwijsassistente  

 

- Gerrit heeft gesprekken gehad met twee onderwijsassistenten. Da-

nisha heeft ook veel taken overgenomen. 

 

Bereikbaarheid ouders (ook i.v.m. fruitdagen) 

 

- Op fruitdagen wordt toch nog veel ‘lekkers’ meegegeven. Hoe dit 

naar ouders communiceren? Jasmin wilde wel een algemeen bericht 

op de Schools United app plaatsen voor alle groepen (actie!)  

(JJ) 



Voorstel gedaan om eventueel een gezonde sponsordag te organise-

ren vanuit ouders. 

 

- Ouders worden nu gecontacteerd via de Schools United app of via de 

Whatsapp groep van de schooltelefoons. De vraag was of anderstali-

gen wel goed te bereiken waren, maar digitaal bleek juist voordelig te 

zijn omdat ouders het dan kunnen vertalen.  

Ouders moeten bij het eerste kennismakingsgesprek geattendeerd 

worden op het bestaan van de Schools United app (wordt al veel ge-

daan)  

Hoe bereiken we laaggeletterde ouders het beste? Ook bij gesprek-

ken vragen naar of ze alles goed begrijpen en het laagdrempelig voor 

ze houden om contact te zoeken. 

Oogzorg 

 

- Op school wordt veel gewerkt met tablets, laptops e.d. Ze zitten 

maximaal 30 minuten (achter elkaar) achter een scherm. Iedereen in 

team eens bekijken of dit in praktijk altijd zo is, of dat het soms ook 

langer is. Jasmin gaat achter oogzorg aan. Artikelen over wat het 

voor effecten heeft om veel op scherm te werken, hoe je kunt zorgen 

voor afwisseling, afstand van het scherm, je houding enz.  

Hoe is het licht op de schermen ingesteld? Kan dit ook anders?  

 

(JJ) 

Voorlopige agenda 

- Notulen vorige vergadering 

- Nogmaals terugkoppeling schoolplein 

- Jaarplan verslag vanuit MR  

- Terugkoppeling oogzorg  

- Terugkoppeling gezonde dagen (nog steeds ongezonde dingen bij de 

lunch?)  

 

Data volgende vergadering: 20 jan / 10 mrt / 21 april / 9 juni  

 

 

Rondvraag & Sluiting 

 

Oogzorg? Wat zijn nu de richtlijnen? 

 

 

HH  

 

Bordsessie / MR 

Belangrijke punten als er iets weg valt: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actiepuntenlijst: MR OBS BRANDING: 
  

Datum  Onderwerp  Afgerond  Wie  

    

  

    

    

    

    

    

 
 


