
Medezeggenschapsraad 2022 - 2023 

VERSLAG MR-VERGADERING 

Datum: 24-01-2023 

Locatie: Kindcentrum Aan de Oosterplas 

Aanwezig: Vincent Bosma, Liesbeth Verhoeff, Sandra Blaas, Karijn Simonetti, Marlene Hermans, Janneke van 

den Elzen, Yvon Ketelaars. 

Afwezig: Marie-France namens GMR 

Notulist: Liesbeth Verhoeff 

Toehoorders: Anne van Heereveld en Charlotte Revet (OC)  

1. Opening en mededelingen 

• Geen mededelingen 
 

2. Aanvullingen op de agenda 

• Overblijven 
 

3. Ingekomen en uitgegane stukken 
● Begroting 2023 (Vincent)  
● Protocollen Sociaal Veiligheidsplan (Vincent) 

 
4. Verslag vorige vergadering (d.d. 18 oktober 2022) 

• Zijn er nog templates nodig, bespreken in besloten deel 
 

5. Acties 
● Veiligheidsplan: bespreking hoofdstuk 1 en 2 (veiligheid en sociale veiligheid) 

Bij verwijzingen naar websites graag webadres weergeven.  
Nog niet alle protocollen in het veiligheidsplan zijn terug te vinden op de website. 
Aan begin vermelden ouder kan gelezen worden als ouders/verzorgers 
P5 stukken over fusie weglaten 
P6 aanpassen naar nieuwe koersplan 
P7 afsprakenboek, anders formuleren 

P8 Derde bullit: de leraren leren, moet denk ik zijn De medewerkers leren. Derde alinea: Nieuwe 
medewerkers ipv leerkrachten. Laatste zin vierde alinea Dit is terug te vinden… ipv Deze is terug te 
vinden. Laatste alinea: …ouders IN eerste instantie….. 
Volgende vergadering bespreken preventie en effectief handelen (p9 preventief handelen tot p16 
fysieke veiligheid). 

● Vraag kinderraad over sportactiviteiten (Liesbeth) 
Sommige kinderen vinden het vooraf spannend, maar achteraf wel leuk/overwinning.  

● Informatie oriëntatie voortgezet onderwijs (PMR) 
Informatie nu aan begin schooljaar op papier, zodat alle ouders dit ontvangen. Ouders geven aan dat 
informatie te beknopt is en dat een interactieve bijeenkomst fijn zou zijn.  
Kijken hoe we dit komend schooljaar doen? Algemene ouderavond groep 7 en 8? (MT) 

● Nieuwsbrieven per e-mail (Sandra) 
Complimenten voor Vincent de nieuwsbrieven worden gewaardeerd. 

● Ouderparticipatie vergroten 
OC is te klein om alles zelf te organiseren. Team, ouders en OC moeten samen optrekken.  
Het is erg lastig om ouderhulp te krijgen. Mensen durven zich niet vast te leggen. 
Helpend: Het ruim van tevoren data inplannen en vragen om hulp via intekenlijsten (jaarplan aan 
begin schooljaar en opnieuw bij ouder-kind-gesprekken), door het jaar heen concrete kleine vragen.  
Het is belangrijk op een positieve manier ouderhulp te promoten, door positieve ervaringen van 
ouders te delen, indien mogelijk met een filmpje. Nadruk op dat het een verrijking is om op school 
actief te zijn, doordat je ziet hoe het er op school aan toe gaat. Ook is het van belang dat het team 
assertiever ouders persoonlijk benadert. Sandra communiceert hierover naar de rest van het team.    



● Ouderavond over gebruik en invloed social media bij kinderen: terugkoppeling Bureau Jeugd en Media 
(Marlene) 
Goed om ouderavond in 2 groepen te doen, zodat het zowel aantrekkelijk is voor groep 1 t/m 4 en 
groep 5 t/m 8. Janneke en Marlène zorgen voor een goede uitvraag en doen daarna een voorstel in 
MR. Datum: di 16 of di 23 mei. 
Jaardoel: Twee keer per jaar een ouderavond. Ook dit vergroot de ouderbetrokkenheid.  
Stand van zaken in de klas: navragen bij Suzanne over digitale geletterdheid (Liesbeth). 

● Integratie onderwijsstromen bespreken tijdens ouder-kindgesprekken: format door MT (Liesbeth) 
Er is een aparte vraag toegevoegd aan het ouder-kindgespreksformulier. Ouders zijn over het 
algemeen tevreden. De overgang is goed verlopen. Sommige ouders vinden het wel jammer dat er 
veel methodestroomleerkrachten zijn weggegaan. Vanuit het bestuur werd teruggegeven dat vorig 
jaar de kansengelijkheid zeer verschillend was per stroom en dat deze nu is verdwenen. Dit had 
meerdere oorzaken? 
 

6. Inhoudelijke bespreking ingebrachte stukken/ agendapunten  
1. Evaluatie start in nieuw schoolgebouw: ervaringen 

Fijne ruimtes met goede akoestiek. Temperatuurregeling gaat nog even duren. Mooie ronde 
instructietafels, ruime gangen, ruime teamruimte. Bouwen zijn erg gescheiden dus zorgen voor 
bouwoverstijgende activiteiten, zoals bijvoorbeeld de intellectuele wandeling. 
Veiligheid: Karijn benoemt de zware deuren. 

2. Voortgang aanleg buitenterrein 
Komende donderdag worden hekken gezet tussen de hagen en zaterdag komt alle aanplant, daarna 
kunnen bouwhekken weg en zijn we weer een stapje verder. 

3. Verkeersveiligheid 
Plensbuien, werkbusjes aan de straat en het hek naast gymzaal dat op slot zat (inmiddels open), gaf 
parkeer- en verkeersoverlast. Nu is het hek bij de gymzaal wel open en dit scheelt. In principe is er 
voldoende parkeerruimte, maar menselijk gedrag is lastig te sturen. Veiligheid in de bocht IJsselkade 
en Rijnstraat in combinatie met busroute geeft onveilige situaties. Vincent is in overleg met de 
gemeente, 8 februari is er een inspraakavond waar Martijn Zieverink deze problemen zal aankaarten. 

4. Overblijven. Er wordt weinig initiatief getoond vanuit de overblijfkrachten. Ze leggen veel bij de 
leerkrachten neer en soms zijn er niet genoeg mensen. Binnenkort heeft Vincent weer overleg. Er 
moeten weer activiteiten georganiseerd worden en ook als het regent moet er een programma 
verzorgd worden. Leila heeft een andere baan aangenomen en wordt vervangen door Joyce. 

 
Directeur en toehoorders verlaten de vergadering 
 
7. Bijwerken en aanvullen activiteitenplan/Jaarplan MR 

Acties waar nodig bepalen bij speerpunten: 
● Structuur brengen in MR 

o Karijn mailt Vincent de sheet directie uit het activiteitenplan MR met de vraag of dit de 
stukken zijn die we van de directie mogen verwachten en of de tijdsindicatie realistisch 
is. 

o OMR-verkiezingen moeten georganiseerd worden: oproepje voor kandidaten (begin 
april), lijst van kandidaten communiceren (eind april), voorstellen en stemronde (eind 
juni), ook Sandra's termijn loopt af. 

● Communicatie vanuit school naar ouders 
● Integratie onderwijsstromen 
● Personele bezetting 
● Vergroten ouderparticipatie (zie 5 acties) 

 
8. Digitale (samenwerk)archief, werking mailadres MR  

• Janneke heeft een mail gestuurd naar Suzanne om een aanmeldlink te ontvangen. 

• Liesbeth vraagt na bij Suzanne of mailadressen nog gekoppeld zijn aan het MR-mailadres. 
 
9. Wat verder ter tafel komt/ rondvraag  

 
10. Sluiting 



 
Besluitenlijst 

Onderwerp Besluit/instemming/advies d.d. 

Schoolgids 2022-2023 Instemming OMR September 2022 

   

   

   

 
Actielijst 

Actie Verantwoordelijke Voor d.d. 

Ouderavond Bodymap PMR 1 okt 2022 

Professioneel statuut Vincent/MT Dit schooljaar 

Databank templates ATO Vincent Volgende vergadering 

Protocollen Sociaal 
Veilgheidsplan 

Vincent Volgende vergadering 

Vraag voor kinderraad 
(neerleggen bij Gudrun): Wat 
vinden kinderen van de 
sportactiviteiten als Hit en Run? 

Liesbeth Vóór volgende leerlingenraad 

Contact opnemen met Bureau 
Jeugd en Media 

Marlene Volgende vergadering 

Informatie over oriëntatie 
voortgezet onderwijs: hoe wordt 
deze nu gegeven? 

PM.R Volgende vergadering 

Nieuwsbrieven per mail worden 
gewaardeerd: dit doorgeven aan 
Vincent 

Sandra Volgende vergadering 

Notulen 2021-2022 naar janneke Sandra Volgende vergadering 

Integratie onderwijsstromen 
bespreken tijdens ouder-
kindgesprekken: opnemen in 
format door MT 

Liesbeth Volgende vergadering 

Aanwezig zijn van OC-lid Marlene Volgende vergadering 

Hoe informatie voortgezet 
onderwijs naar ouders komend 
schooljaar? 

Vincent/MT Zomervakantie 

Intekenlijsten ouderhulp bij 
ouder-kind-gesprekken 

OC Ouder-kind-gesprekken 



Communicatie naar team over 
assertiever benaderen ouders 
voor hulp 

Sandra Volgende vergadering 

Voorbereiden goede uitvraag 
ouderavond social media 

Janneke en Marlène Volgende vergadering 

Navragen digitale geletterdheid 
in de klas 

Liesbeth Volgende vergadering 

Mailen sheet directie uit 
activiteitenplan naar Vincent 

Karijn Volgende vergadering 

Organiseren OMR verkiezing: 

• Oproepje kandidaten 

• Lijst van kandidaten 

• Voorstellen en 
stemronde 

OMR  

Begin april 

Eind april 

Eind juni 

Met team communiceren over 
einde termijn Sandra 

PMR Juni 

Navragen bij Suzanne of 
mailadressen nog gekoppeld zijn 
aan MR adres 

Liesbeth Volgende vergadering 

 
 


