
Notulen MR vergadering 02-10-2018 

Locatie:  ‘t Kämpke 
Tijd:  19.00 uur 
Aanwezig: Marieke Koehorst (voorzitter), George in het Veld, Maaike Huttenhuis, Corine Weda, 

Marieke Olde Weghuis, Kim van Benthem 
 
 
Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 
Marieke opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken 
Er is 1 mail binnengekomen van de GMR.  
 

4. Mededelingen directie 
George is aanwezig bij de vergadering om drie punten toe te lichten, te weten de 
verkeersveiligheid rondom de school, de methode Beweegwijs, en het opknappen van de 
centrale hal.  
 
a. Verkeersveiligheid (was punt 12 op de agenda) 
George vraagt hoe het gaat met het brigadieren op het kruispunt bij de bakker-parabool. Dit 
verliep in eerste instantie redelijk chaotisch. Ook de uitleg van een agent die gevraagd was 
om de brigadiers te adviseren, zorgde niet voor meer duidelijkheid. Uiteindelijk hebben 
Laure en Veronique een concreet en werkbaar plan uitgewerkt en daarmee voor de 
brigadiers meer duidelijkheid verschaft. Er blijken nog wel een aantal ouders te zijn voor wie 
het nog niet helemaal duidelijk is. George stelt voor dat deze ouders contact kunnen 
opnemen met Laure.  
 
b. Sociale veiligheid / Pestbeleid / Beweegwijs (was punt 13 op de agenda) 
Dit schooljaar wordt de methode Beweegwijs ingezet om onveilige situaties op het 
schoolplein te verbeteren. Er was regelmatig ruzie, soms ook fysiek. D.m.v. Beweegwijs leren 
kinderen dat ze kunnen kiezen in welk vak ze spelen, samen of juist alleen. Beweegwijs zorgt 
voor meer rust en duidelijkheid op het schoolplein. Hiermee wordt geprobeerd onveilige 
situaties te voorkomen. 
Op dit moment is iedere woensdag Michel op school aanwezig om de methode te 
begeleiden, dit wordt uitgebreid met de vrijdag. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de 
docenten dit samen met leerlingen uit groep 8 (junior coaches) gaan overnemen. 
 
George geeft verder aan dat op het gebied van sociale veiligheid vorig jaar al de nodige 
regels zijn aangescherpt. Er zijn nog wel enkele incidenten met leerlingen, maar dit zijn meer 
persoonlijke aangelegenheden. 
Marieke K geeft aan dat ouders zich bij ons hebben gemeld, omdat zij deze incidenten juist 
als heel heftig ervaren. Ze geeft aan dat het fijn zou zijn als de school wat opener zou zijn, 
wat meer informatie zou kunnen delen. Waar de school mee bezig is, en wat ze bijvoorbeeld 
allemaal doen om het pesten op school tegen te gaan. Het is voor ouders vaak niet zichtbaar 
wat de school allemaal doet. De week van het pesten wordt daarbij als voorbeeld genoemd.  
George geeft aan zich daar niet in te herkennen. De school heeft juist een goed en open 
contact met de ouders van de kinderen die dit aangaat. De school is juist erg actief en 



betrokken wat dat betreft. Ook Maaike en Corine begrijpen dit niet. Ze vinden juist dat de 
school al erg veel doet op het gebied van sociale veiligheid. 
 
Kim geeft aan met twee ouders te hebben gesproken die aangaven zich soms juist niet 
gehoord te voelen en de kinderen soms ook niet. George geeft aan dat hij dit gevoel niet 
heeft. En dat het ook niet de bedoeling is dat in de vergadering individuele gevallen worden 
besproken. George geeft aan dat hij contact op zal nemen met de ouders om dit te 
bespreken. 

 
Maaike is sinds dit schooljaar Aanspreekpunt Ongewenst gedrag (vervangt 
SchoolContactPersoon). George geeft aan dat hij hoopt dat ouders pestproblemen aangeven 
bij de eigen leerkracht en anders de IB-er of directie. Het is de bedoeling dat pas daarna 
Maaike wordt ingeschakeld.  
Marieke K vraagt nog naar een bijgewerkt plan Sociale Veiligheid dat we via de GMR zouden 
ontvangen. Ieder school heeft een eigen plan, ’t Kämpke dus ook, maar deze staat nog niet 
op de site.  George gaat er achteraan.  
 
c. Centrale hal 
Er is geïnventariseerd waar behoefte aan is qua inrichting van de centrale hal. De docenten 
hebben aangegeven dat ze bijv. graag verrijdbare wanden zouden willen, zodat de inrichting 
makkelijk aangepast kan worden, stille werkplekken en een kastenwand voor voldoende 
opbergruimte. Er is iemand ingeschakeld om op basis van de wensen een schets te maken 
voor de inrichting. George heeft binnenkort een afspraak om dit te bespreken. Er is wel enige 
haast bij, omdat ze de opgeknapte school graag willen heropenen, samen met het 
voetbalveldje. Dit zal echter niet meer voor de herfstvakantie lukken. 
Naast een nieuwe inrichting zal er een nieuwe vloer worden gelegd en de hal zal worden 
geschilderd. Dit valt nog onder de verbouwing en wordt dus door Konot bekostigd.  
Voor de inrichting is ongeveer € 5.000,00 beschikbaar door het werk dat zelf is verricht bij de 
verbouwing van de school en door de verkoop van oude spullen. Daarnaast heeft de MR             
€ 1.000,00 toegezegd.  
 
Door waterschade is de vloer van de gymzaal beschadigd en zal daardoor waarschijnlijk 
gedeeltelijk vervangen moeten worden. Er zijn nog gesprekken gaande over 
aansprakelijkheid, maar George wil eigenlijk niet wachten totdat hier uitsluitsel over is. Voor 
de kleuters is nu namelijk geen ruimte voor gymlessen. 
 
Naast bovenstaande 3 punten worden nog enkele korte opmerkingen gemaakt. 
- Mocht de begroting niet op tijd klaar zijn voor de volgende vergadering, dan zal de 

vergadering worden uitgesteld.  
- Laure blijft de locatie coördinator voor ’t Kämpke.  
- De MR gebruikt Social Schools voor het onderling delen van documenten. Waarschijnlijk 

bestaat ook de mogelijkheid ‘openbaar’ te delen met ouders. Maaike gaat navragen of en 
hoe dit mogelijk is. 

- Op de website van ’t Kämpke staan nog niet de notulen van de vergadering van 26 juni. 
Het zou verder handig zijn als het volledige archief op de site komt te staan. 

- Op de website van ’t Kämpke staat nog een verkeerde versie van het 
ondersteuningsprofiel. George gaat er achteraan.  

 
George verlaat na bovenstaande punten de vergadering. 
 
 
 



5. GMR 
Geen informatie vanuit de GMR. 
 

6. Notulen MR vergadering 26-06-2018 
Corine geeft aan dat in de notulen staat dat Jolanda 4 dagen wordt ingezet bij groep 1-2, dit 
moet zijn 3,5 dagen. 
Wat betreft de actiepunten: 
- Maaike heeft Robert gevraagd naar het Social media-educatie. Robert wil dit wel 

oppakken.  
- Doordat Anouk bij op school aanwezig is, zijn er dit schooljaar al kindgesprekken gevoerd. 
 

7. Vaststellen jaarverslag MR 2017-2018 
Corine heeft als opmerking op het jaarverslag, dat het plan om Beweegwijs in te zetten nog 
ontbreekt. Kim past het jaarverslag aan en zet het op Social Schools. Ook mailt ze het naar 
Laure en George.   
We willen het jaarverslag graag op Social Schools zetten voor alle ouders. I.v.m zichtbaarheid 
van de MR heeft het onze voorkeur dat de MR dit zelf plaatst. Maaike vraagt dit na bij 
Robert. 
 

8. Vaststellen jaarplan MR 2018-2019 
Marieke K licht het jaarplan toe. Hierover zijn verder geen opmerkingen.  
Onder Speciale activiteiten kunnen de aandachtspunten voor dit schooljaar worden 
genoemd. Besloten wordt om Sociale veiligheid als punt van aandacht op te nemen in het 
jaarplan.  
Marieke K maakt het jaarplan compleet en zet het op Social Schools. 
 

9. Samenstelling directie, organisatie binnen school, managementstatuut, hoofdpunten 
beleid (door directie) 
Hoeft door/voor George niet verder worden toegelicht.  
 

10. Hoofdlijnen algemeen beleid op onderwijskundig gebied (door directie) 
Niet verder toegelicht door George. Dit betreft het focusdocument, wat vorig jaar al is 
toegelicht.   
 

11. Overzicht MR-gelden 
Op dit moment is € 3.096,00 in kas van de MR. Hiervan is € 1.000,00 gereserveerd voor de 
Centrale hal. Dit betekent dat er nog voldoende budget is om te besteden aan materiaal, 
lessen, o.i.d, maar dat we dit niet voor het einde van dit jaar moeten beslissen. In de loop 
van dit schooljaar kan bepaald worden of en hoe we het budget van de MR willen 
aanwenden. 
 

12. Verkeersveiligheid 
Zie punt 4 
 

13. Sociale veiligheid / Pestbeleid 
Zie punt 4 
 
 
 
 
 
 



14. Schrijfvaardigheid  
Marieke K geeft aan dat zij bij Francy heeft aangegeven dat  Jeanet Gieselink graag bij ons op 
school zou willen komen om uitleg te geven over schrijfvaardigheden, hoe het schrijven kan 
worden aangeleerd en hoe ons brein daarin werkt. Op dit moment wordt dit niet opgepakt. 
Marieke OW oppert dat het misschien mogelijk is dat zij hierover uitleg geeft aan de 
betreffende docenten van groep 3. Marieke K gaat hier achteraan.  

 
15. Social Media 

Maaike heeft Robert gevraagd naar Social media-educatie. Robert wil dit wel oppakken. Kim 
geeft aan dat er een protocol Social Media bestaat, maar dit protocol staat niet op de site 
van Konot.  
 

16. Kindgesprekken 
Doordat Anouk aanwezig is op school, is al gestart met kindgesprekken. 
 

17. Centrale hal 
Zie punt 4 

 
18. Leerlingenraad / Ouderplatform 

De leerlingenraad voor dit schooljaar is vastgesteld. De leerlingen vergaderen meerdere 
keren per jaar en mogen daarbij zelfgekozen onderwerpen inbrengen. Kim vraagt of de 
leerlingen bijvoorbeeld ook les krijgen in presenteren, vergaderen o.i.d., maar dat is 
waarschijnlijk niet het geval. 
Het ouderplatform heeft vorig jaar maar 1 keer plaatsgevonden. De eerste keer was de 
opkomst niet groot. De vraag is hoe we ouders meer betrokken kunnen krijgen. Marieke OW 
en Kim pakken dit op.  
 

19. Rondvraag 
Geen vragen / opmerkingen  
 

20. Afsluiting 
 
Extra punten 
- Marieke K vraagt of en vanaf wanneer het vak Engels wordt geïntegreerd in het 

onderwijsprogramma. Dit schooljaar zullen hiervoor verschillende methodes worden 
bekeken, maar op dit moment is nog niet duidelijk wanneer het ook daadwerkelijk wordt 
aangeboden. Vanaf 2020 is het in ieder geval verplicht.  

- Corine vraagt of het verstandig zou zijn om ook dit jaar weer op tijd in gesprek te gaan 
over de formatie. Afgesproken wordt om dit jaar eerst de begroting af te wachten en dan 
te bepalen wat eventuele vervolgstappen zouden kunnen zijn. 

 
  



Actiepunten 

Marieke Neemt contact op met Jeanet Gieselink over eventuele uitleg 
schrijfvaardigheid 
Maakt jaarplan definitief en plaatst dit op Social Schools 

Maaike Vraagt Robert om Marieke OW toe te voegen aan de MR-groep op 
Social Schools  
Vraagt Robert hoe/of vanuit de MR-groep een bericht geplaatst kan 
worden voor alle ouders 

Kim Maakt het jaarverslag definitief, plaatst dit op Social Schools en mailt 
het naar Laure en George 
Werkt de notulen uit en stuurt deze ter goedkeuring op naar de   
andere MR-leden 

Marieke OW / Kim Maken een plan voor het verbeteren van ouderbetrokkenheid 

George Zorgt dat het document Sociale veiligheid op de website komt te staan 
Zorgt dat het ondersteuningsprofiel wordt aangepast 

 


