
           
 

NOTULEN 
 
                   MR-vergadering donderdag 15 september 2022 
 

 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Om 20.00 uur opent de vicevoorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Er wordt begonnen met een voorstelrondje. Toegevoegd aan agendapunt 2 wordt de zakelijke ouderavond op 11 
oktober. 
 
2. Ter vaststelling 

• Taakverdeling komend schooljaar (voorzitter, secretariaat, GMR-vertegenwoordiger) 
Er is één nieuw MR-lid vanuit de oudergeleding te weten Daniël Reekers. Vanuit de personeelsgeleding is 
Annemarije van der Molen de vervangster van Sharita Dhanes, zolang Sharita nog niet beter is. 
Voorzitter: Suzanne Pieters 
Vice-voorzitter: Daniël Reekers 
Secretaris: Petra Klijnstra 
GMR-vertegenwoordiger: Annemarije van der Molen 

• Jaarverslag MR 2021-2022 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld en zal op ouderportaal en website worden gepubliceerd. 

• Notulen MR-vergadering 14-06-2022 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld en zullen ook worden gepubliceerd. 

• Zakelijke ouderavond 11-10-2022 
Het voorstel van de OV is om deze avond, net als de voorgaande twee jaren, digitaal te houden. D.w.z. alle 
documenten zullen naar de ouders gemaild worden en eventuele vragen van ouders kunnen dan ook via de mail 
worden beantwoord. 
De MR gaat hiermee akkoord. Alied zal de OV informeren. 
 
3. Speerpunten, agendapunten 2022-2023 
- Schooljaarplan 2022-2023 
Dit zal iedere vergadering worden geagendeerd. 
- Ouderavond 
Dit schooljaar wordt er een nieuw schoolbeleidsplan gemaakt voor de komende vier jaar. Keimpe heeft als 
voorstel om hier een ouderavond aan te besteden om ouders mee te nemen in de planvorming. 
- MR en sociale media 
Doorgaan met het zichtbaar maken op de sociale media van de MR-leden/-nieuws. 
- Presentaties van teamleden over zaken die spelen op de school, bijvoorbeeld op zorggebied, ICT etc. 

De volgende vergadering zullen deze speerpunten weer worden geagendeerd voor verdere uitwerking en/of 
aanvullingen. 
 
4. GMR 
De eerste, plenaire GMR-vergadering is op maandag 26 september. De jaarlijkse GMR-cursus medezeggenschap is op 
maandag 14 november. Opgeven hiervoor kan bij Alied. 
 
 
 

Aanwezig:  Suzanne Pieters, Daniël Reekers, Jelske van der Veen 
Feline Dijk, Petra Klijnstra, Monique de Wit 

Afwezig:  Marianne Sijpersma, Annemarije van der Molen 
 
  
 



5. Schooljaarplan 2022-2023 (ter instemming) 
Keimpe geeft een toelichting hierop en beantwoordt de vragen van de leden. 
De MR-leden vinden het een helder en mooi plan. Er zijn een aantal tekstuele voorstellen voor wijziging. 
De MR stemt in met het jaarplan. 
 
6. Mededelingen 

• Draaiboek scenario’s corona 
Op 1 juli 2022 heeft het ministerie van OCW het sectorplan COVID-19 funderend onderwijs gepresenteerd. Hierin 
staan vier scenario’s voor de aanpak van het virus en de bijbehorende maatregelen voor het onderwijs. Van scholen 
wordt verwacht dat zij voor hun eigen context en locatie(s) een draaiboek per scenario opstellen. Uiterlijk 1 oktober 
2022 moet een draaiboek bij de medezeggenschap liggen.   
Het draaiboek van Het Slingertouw Is nog niet klaar. Zodra dit gebeurd is, zal Keimpe deze naar de MR-leden sturen 
ter instemming. 

• Personeel 
Keimpe geeft een overzicht van het wel en wee van personeelsleden en vertelt hoe de beginweken op school zijn 
verlopen. Er is een heel goede start gemaakt. Iedereen is erg gemotiveerd en er is een goede sfeer in het team. 

• Ziekte directeur Compagnonsschool 
Keimpe zal deze eerste maanden de (zieke) directeur van de Compagnonsschool gedeeltelijk vervangen, totdat er 
daar een vervanger is aangesteld.  

• Ouder- en leerling enquête 
 In november zal deze enquête gehouden worden. MR zal ervoor zorgen dat dit gepromoot worden op de sociale 
media zodat zoveel mogelijk ouders deze enquête invullen. 

• Leerlingenraad 
Binnenkort zijn er verkiezingen. 
Suzanne: misschien kunnen ze eens een filmpje maken van wat ze doen. 
Antw.: leuk idee, wordt opgepakt. 
 
7. Rondvraag 
Daniel: lunchtijd is maar een kwartier. Kinderen komen soms met volle bekers thuis. Er zijn een aantal ouders die bij 
hem hebben aangegeven, dat ze hier moeite mee hebben en dit vervelend vinden. 
Antw.: dit heeft te maken met het continurooster. 
Petra: het is fijn wanneer ouders dit aangeven bij eigen leerkracht, dan kan die er even extra opletten bij die leerling. 
Daniel: ouders hebben aangegeven dat ze het aantal studiedagen erg veel vinden. 
Antw.: dat heeft te maken met de vakantieweken en met het verplicht aantal uren dat er lesgegeven moet worden. 
Er zijn een aantal verplichte vakantieweken en de overige dagen zijn vrij te besteden door de school. 
Jelske: zo’n calamiteitendag, was die niet geschikt geweest om extra onderwijs te geven? Er is door corona best veel 
gemist. 
Antw.: ja, dat klopt wel, dat er door corona onderwijs is gemist, maar dat is door ‘Den Haag’ niet als calamiteit 
aangemerkt, waardoor de scholen deze dag vrij konden geven. 
Suzanne: als kinderen in de zandbak hebben gespeeld hebben ze vaak bultjes. Kan het zijn dat er beestjes zitten in 
het zand? 
Antw.: school gaat het onderzoeken en met de beheerder overleggen hierover. 
 
8. Sluiting 
Om 21.20 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
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