
           
 

NOTULEN 
 

                   MR-vergadering woensdag 30 november 2022 
 
 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Ter vaststelling 

• Notulen MR-vergadering 15-09-2022 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Ze zullen op website en ouderportaal worden gepubliceerd. 

• Vervanging Annemarije van der Molen 
Annemarije gaat in januari het team verlaten en dus ook de MR en GMR. 
Er is nog geen vervanger voor de MR gevonden, omdat alle taken al zijn verdeeld en er de afspraak ligt op school dat 
nieuwe leerkrachten nog geen extra taken krijgen het eerste jaar. Er zal binnen het team gevraagd worden wie dit 
wil. Als GMR-vertegenwoordiger zullen de MR personeelsleden dit per toerbeurt doen de rest van dit schooljaar. 

• Meerjarenbegroting 2023-2026 (ter advies) 
Keimpe geeft korte uitleg en beantwoordt de vragen van de leden. MR geeft positief advies. 
 
3. Gebruik iPad groep 7/8 leerlingen 
Leerlingen van die groepen gebruiken de iPad al voor schooltijd op het plein om te gamen. Marianne denkt dat de 
ouders dit niet weten en betwijfelt of alle ouders dit ook goed vinden. 
Keimpe is blij dat ze dit aangeeft en geeft aan, dat dit sinds kort besproken is i.v.m. de leerlingen die op het plein in 
het huisje de iPads gebruiken en dat leerkrachten dit in de klas al gaan bespreken. Maar het is inderdaad bij het 
team niet bekend, dat dit ook door de leerlingen van de groepen 7 en 8 gedaan wordt (aan de andere kant van de 
school). Dit zal ook zeker besproken worden in het team en in de klassen. 
 
4. Ingekomen signaal van ouders 
Suzanne informeert de leden over het signaal wat ze heeft ontvangen van ouders betreffende een leerling. Ouders 
merken op dat ze niet goed weten hoe ze hun kinderen gerust moeten stellen omdat ze ook niet goed weten wat er 
precies speelt. Ze vraagt zich af of ouders ook hierover geïnformeerd kunnen worden, in ieder geval over het proces. 
Keimpe geeft uitleg, maar zegt dat het ook moeilijk is om een incidenteel geval te bespreken met alle ouders. In 
principe moeten ouders vertrouwen hebben in de aanpak van de school. Als er zorgen zijn, kunnen ze wel altijd naar 
de directeur komen om die te uiten. Keimpe zal dit verder oppakken. 
 
5. Speerpunten, voor verdere uitwerking 
- Jaarlijkse ouderavond 

Dit schooljaar wordt er een nieuw schoolbeleidsplan gemaakt. Voorstel van Keimpe om de ouderavond te besteden 
hieraan. Het beleidsplan moet dit jaar vorm krijgen voor de volgende vier jaar. Op bestuursniveau is een koersplan 
gemaakt dat vertaald zal moeten worden naar schoolniveau. In januari wordt hiervoor de ‘aftrap’ gegeven. Als het 
team dit plan heeft besproken, zal het voorgelegd worden aan de MR. Het lijkt Keimpe mooi om daarna alle ouders 
mee te nemen hierin middels stellingen en discussies. 
De MR gaat akkoord hiermee. Gevraagd zal worden aan Marike Berkhuysen of zij die avond wil openen met een drie 
kwartier spreektijd. Marianne zal haar vragen en zorgen voor de attentie achteraf! 
In principe wordt de datum dinsdag 11 april. 
Tijd: 19.30 - 21.30 uur. 
 

Aanwezig: Suzanne Pieters, Daniël Reekers, Jelske van der Veen, Petra Klijnstra, Marianne Sijpersma 
Afwezig: Annemarije van der Molen, Feline Dijk, Monique de Wit 
Gast:  Keimpe Strikwerda 
 
 
  
 



 
 
- MR en sociale media 

Doorgaan met het zichtbaar maken op de sociale media van de MR-leden/nieuws. 
Er is nog niet veel gepubliceerd tot nu toe. Binnenkort zal het voorstellen van Daniël Reekers erop komen, evenals de 
aankondiging van de ouderavond. 
Besloten wordt om alle ouders zich voor te laten stellen. Dat kan bijvoorbeeld via een fimpje, gemaakt door de 
Whizz kids. Besloten wordt om Steffen te vragen hiervoor, Marianne zal dit op zich nemen. Het filmpje kan dan op de 
website, Facebook en Instagram worden gepost. 
- Presentaties van teamleden over zaken die spelen op de school, bijvoorbeeld op zorggebied, ICT, IPC etc. 

Gekozen wordt voor IPC en de zorgstructuur. Petra zal de teamleden vragen welke MR-vergadering zij kunnen 
komen voor een presentatie. 
 
6. GMR 
De eerste, plenaire GMR-vergadering was op maandag 26 september. De domeinraden en het dagelijks bestuur zijn 
vastgesteld. Op maandag 23 januari is er een thema-avond waarbij er ook een MR-lid van iedere school zal worden 
uitgenodigd. Jelske en Petra gaan hier samen naartoe. 
 
7. Schooljaarplan 2022-2023 
Update van Keimpe. 
 
8. Mededelingen 

• School 
Annemarije van der Molen gaat het Slingertouw verlaten en zal worden opgevolgd door Janet Wijngaarden. 
Petra praat de leden verder bij over het lief en leed van het personeel. 
Er is steeds vaker, bij ziekte van de leerkracht,  een invalkracht uit de poule van Werelddocenten. Die docenten zijn 
gespecialiseerd in één onderwerp en geven daar de hele dag les over. Kinderen zijn erg enthousiast hierover. En het 
voorkomt dat er klassen naar huis gestuurd moeten worden. Win-win dus. 

• Uitslag klachtencommissie 
Door een ouder is een klacht neergelegd bij de landelijke klachtencommissie. Directeur en IB-er hebben in Utrecht 
hun verweer kunnen geven. Beide klachten zijn ongegrond verklaard! 

• Leerlingenraad 
Er is een nieuwe raad gekozen en geïnstalleerd. Ze hebben al een lijstje gemaakt met dingen die ze willen. Ook 
hebben ze uitleg gekregen van Keimpe over hoe ze kunnen helpen bij de rondleidingen aan nieuwe ouders. 
 
9. Rondvraag 
Keimpe: het jubileum van De Spil is op woensdag 12 april 2023. 
 
10. Sluiting 
Om 21.40 uur sluit de voorzitter de vergadering. 


