
Notulen MR vergadering 19-03-2019 

Locatie:  ‘t Kämpke 
Tijd:  19.00 uur 
Aanwezig:  George in ’t Veld, Marieke Olde Weghuis (voorzitter), Maaike Huttenhuis, Corine 

Weda, Marieke Koehorst, Kim van Benthem 
 
 
1. Opening door de voorzitter 
Marieke OW opent de vergadering. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
George voegt het Werkverdelingsplan als extra punt toe aan de agenda. Dit wordt toegevoegd aan 
punt 4. 

 
3. Ingekomen stukken 
Er is een mail binnengekomen van een ouder die vraagtekens heeft bij de verdeling van de 
studiedagen. 
George geeft aan dat het team van een school bepaalt hoe de studiedagen worden ingepland. De 
studiedagen worden nu vaak gekoppeld aan een weekend, zodat de kinderen een extra lang 
weekend hebben. Dit schooljaar is een studiedag echter ook een aantal keren gekoppeld aan een 
hele vakantie en dat heeft volgens de ouder weinig meerwaarde voor een kind. Een lang weekend 
heeft dan haar voorkeur, of een dag midden in de week. Daar kan iedereen zich wel in vinden. Er 
wordt gekeken of hier rekening mee kan worden gehouden. 
 
4. Mededelingen directie 
George heeft voorafgaand aan de vergadering een concept Werkverdelingsplan gemaild. Dit plan is 
opgenomen in de cao met als doel om leerkrachten beter te betrekken bij de verdeling van het werk. 
George licht het plan toe. Hij geeft aan dat grotendeels al wel gebeurt zoals het plan beschrijft. Maar 
doordat het nu vastligt, geeft het wat extra houvast. Er zijn geen onduidelijkheden over het plan. 
 
Overige punten van de directie:  
- Leonie is geopereerd en op dit moment herstellende. Anouk vervangt haar gedurende deze 

periode. Aangezien Laura na de zomervakantie met zwangerschapsverlof gaat, wordt geopperd 
dat het wellicht handig is als Anouk dan weer als vervanging kan worden ingezet, aangezien zij de 
school en de kinderen inmiddels al goed kent. Er zal worden gekeken of dit mogelijk is. 

- Rick Keus heeft aangegeven dat meerdere scholen nog de oude vloer hebben zoals ’t Kämpke 
had. Er wordt over gesproken om alle oude vloeren binnen Konot te vervangen. Dit zou dan 
eventueel vanuit Konot worden bekostigd. Mocht dit daadwerkelijk zo zijn, dan krijgt ook ’t 
Kämpke deze investering terug op de reserves. 

- De kosten voor de inrichting van de hal vallen hoger uit dan verwacht, de offerte komt boven het 
budget uit (rond de € 20.000, budget was € 14.800). George geeft aan dat nog gekeken wordt 
wat hiermee wordt gedaan. De MR geeft aan dat ze dit wel een heel hoog bedrag vinden en stelt 
voor om eens goed te kijken naar de offerte, wellicht zijn er goedkopere oplossingen, vooral voor 
de niet-vaste onderdelen. Bijvoorbeeld verrijdbare kasten van de Ikea of tweedehands 
krijtborden. Marieke vraagt Remco naar mogelijkheden voor een landkaart op canvas. George is 
het hier mee eens. 
George stelt voor dat hij samen met Francy een voorstel maakt. Dit wordt voorgelegd aan het 
team en vervolgens aan een afvaardiging van de MR en OR, alvorens er een beslissing wordt 
genomen. De MR is het hier mee eens. 

 
 



5. GMR 
Maaike heeft een aantal e-mails doorgestuurd van de GMR.  
Marieke OW heeft nog een mail gestuurd naar Anita Caunter ivm de vraag van de GMR naar input 
(zie notulen 29-01-2019). Marieke heeft hier geen antwoord op ontvangen. We gaan er vanuit dat 
input niet meer nodig is. 

 
6. Notulen MR vergadering 29-01-2019 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen. 
Wat betreft de actiepunten: 
- Marieke K heeft contact gehad met George over het ondersteuningsprofiel. Het juiste 

ondersteuningsprofiel staat wel op de site. De andere atol-scholen moeten dit nog aanpassen. 
Het is vrij summier, maar wel de opmaak die binnen alle KONOT-scholen wordt gebruikt.  

- Marieke K heeft contact gehad met Dennis Rerink, voorzitter van de OR i.v.m. 
ouderbetrokkenheid. Er staat een afspraak gepland. Op ’n Esch regelt de OV vrijwilligers en 
kunnen ouders van tevoren inschrijven voor verschillende taken/werkzaamheden. Dit bevalt erg 
goed. Wellicht een idee om iets dergelijks ook toe te passen op ’t Kämpke. 

- Marieke OW heeft contact gehad met George over geplande investeringen, reserves en de 
verwachte taakstelling. Uiteindelijk zijn er duidelijke afspraken gemaakt die terug te vinden zijn 
in de bijlage Reserves-formatie. 

 
7. Begroting 2019 – resultaat 2018 
Er zijn geen opmerkingen of vragen over de bijlage Reserves-formatie. Het document staat op Social 
Schools, maar niet openbaar voor ouders. Marieke voegt de mail-wisseling met de gemaakte 
afspraken over het resultaat/reserves hier aan toe. 

 
8. Formatie 
George verwacht dat er volgend jaar weer 4 combi-groepen zijn, met een lio-stagiaire. 
 
9. Gebruik Social Schools 
Robert heeft een nieuwe groep aangemaakt op Social Schools 3.0. Er moeten nu 2 MR-groepen zijn, 
een besloten oranje groep en een openbare blauwe groep. In de oranje groep zitten de MR-leden en 
George en Laure. Laure moet hier echter nog aan worden toegevoegd. Maaike gaat hier achteraan. 
De blauwe groep is nog niet aangemaakt. 
Kim vraagt waarom Social Schools en Parnassys naast elkaar worden gebruikt, ze had gehoord dat dit 
ook door middel van één systeem kan, dat Parnassys en Social Schools twee gelijksoortige systemen 
zijn? Ze weet niet van de hoed en de rand en vraagt hier meer informatie over. Alle Konot-scholen 
maken gebruik van Social Schools en Parnassys. Een nadeel van Parnassys is dat er geen app van 
beschikbaar is. 
 
10. Sociale veiligheid 
Er worden een aantal punten genoemd: 
- Niet alle kinderen voelen zich veilig op het schoolplein. Van 1 leerling is bekend dat het fysieke 

klachten ondervindt veroorzaakt door de sfeer op het schoolplein. Marieke OW vraagt waarom 
de bovenbouw op de kleine speelplaats mag spelen. Zou het niet beter zijn om hier bijv. alleen 
de onderbouw toe te laten? 

- Er staan vaak leerlingen buiten de school, vooral ’s ochtends. Ook wordt er soms gespeeld op het 
voetbalveldje en wachten leerlingen elkaar op, soms zelfs op de kruising. 

- Er is veel gedrang ’s ochtends bij het naar binnen lopen. Wellicht is het verstandig om de 
leerlingen dan ook in een rij naar binnen te laten gaan, dit gebeurt namelijk al wel na de pauzes. 

- Beweegwijs wordt momenteel 2x per week ingezet. Kim vraagt waarom de leerkrachten hier in 
de pauzes niet mee aan de slag gaan met de leerlingen, maar dat is niet de bedoeling. Het idee is 



dat de leerkrachten dit wel van Michel over gaan nemen, maar hoe dit ingevuld gaat worden is 
op dit moment nog niet bekend. Een werkgroep is hier mee bezig. 

Corine en Maaike nemen bovenstaande punten mee in het teamoverleg aankomende donderdag.  
 
11. Ouderbetrokkenheid 
Marieke K heeft een afspraak met Dennis Rerink, voorzitter van de OR. Marieke zal voorstellen dat 
Dennis contact opneemt met ’n Esch om eens te kijken hoe zij daar omgaan met 
ouderbetrokkenheid. Daar is de OV verantwoordelijk voor de inzet van ouders.  
Wellicht kan de OV ook Social Schools hiervoor in gaan zetten.  

 
12. Rondvraag 
Het vertrek van Patrick is alleen met de docenten gemaild, niet met de ouders. Ouders kwamen dit 
nu te weten door een vacature op social media. Wellicht was het handiger geweest om dit eerst even 
aan de ouders mee te delen. 

 
Marieke OW geeft aan dat ze niet goed weet waar of hoe een kind ziekgemeld kan worden.  
Officieel moet dit gemaild worden naar de secretaresse van Atol, maar bellen is vaak handiger. 
Wellicht kan dit in de toekomst ook met behulp van Parnassys of Social Schools.  
Maaike en Corine nemen dit mee in een teamoverleg.  
 
Actiepunten 

Kim Werkt notulen uit en stuurt deze ter goedkeuring op naar de andere MR-leden 
Vraagt Rogier naar informatie over Social Schools-Parnassys 

Marieke OW Vraagt Remco naar mogelijkheden voor een landkaart op canvas oid 
Voegt mail-wisseling toe aan document Reserves-formatie 

Marieke K Maakt afspraak met Dennis Rerink ivm ouderbetrokkenheid 

Maaike Zorgt dat Laure wordt toegevoegd aan de MR-groep op Social Schools 

Maaike/Corine Punten sociale veiligheid bespreken tijdens teamoverleg 
Ziekmelding kind bespreken tijdens teamoverleg 

 


