
Notulen MR vergadering 29-05-2018 
 
Locatie:  ‘t Kämpke 
Tijd:  19.00 uur 
Aanwezig:  Marieke Koehorst (voorzitter), George in het Veld, Maaike Huttenhuis, Corine Weda, 

Kim van Benthem 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
Marieke opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld. Er zijn nog een drietal punten van George aan toegevoegd. 
Deze komen ter sprake bij punt 4, Inzet gelden werkdrukvermindering, Protocol Medisch 
Handelen en Sociale veiligheid op het schoolplein.  
 

3. Ingekomen stukken 
Marieke heeft de Info MR ontvangen.  
 

4. Mededelingen directie 
a. Inzet gelden werkdrukvermindering 

Er is onderzoek gedaan naar wat de docenten werkplezier geeft en waardoor werkdruk 
wordt ervaren (BaEsKa-scholen). Op basis van dit onderzoek is een plan van aanpak 
gemaakt en een begroting i.v.m. werkdrukvermindering en de inzet van extra gelden die 
hiervoor beschikbaar zijn gekomen ( € 10.000,- voor werkdrukvermindering en € 10.000,- 
extra kleine scholentoeslag). 
Besloten wordt dat deze gelden volledig worden ingezet voor de formatie. Dit maakt 2-
klassige combi’s weer mogelijk, wat ook een grote wens was van het team (voorwaarde, 
inzet van een Lio). Er moet nog een oplossing worden gezocht voor het 
zwangerschapsverlof van Aniek. 
Op dit moment is nog niet zeker of er weer een Lio beschikbaar komt volgend schooljaar, 
maar dit is wel zeer waarschijnlijk. Corine geeft aan dat er al wel contact is geweest met 
een Lio waar de school erg blij mee zou zijn. Dit lijkt op dit moment positief. 
 
De grootte van de groepen bij 2-klassige combi’s wordt daarmee als volgt (onder 
voorbehoud): 
Groep 1-2: 15 (begin van het schooljaar) 
Groep 3-4: 16 
Groep 5-6: 19 
Groep 7-8: 17 
 
Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de indeling van docenten. Waarschijnlijk 
komt Leonie voor 2 dagen terug en krijgt Jolanda uitbreiding van uren.  
 

b. Protocol medisch handelen 
De Meander vond het huidige Protocol Medisch Handelen te uitgebreid en te algemeen. 
Daarom is het protocol aangepast naar een compactere en meer praktische versie. Deze 
versie is vanaf nu te gebruiken. Het vernieuwde Protocol Medisch Handelen komt ook op 
de website.  
 
 



c. Sociale Veiligheid op het schoolplein 
Er is een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd onder ouders en leerlingen. De uitkomsten van 
dit onderzoek worden donderdag 31 mei besproken. Samengevat geven leerlingen de 
school gemiddeld een 7,5. De antwoorden zijn overwegend positief. Er zijn 25 kinderen 
gevraagd. De uitkomsten zijn vergelijkbaar met andere scholen binnen Nederland.  
 
Ouders geven de school gemiddeld een 7,6. Ook de ouders zijn over het algemeen 
tevreden.  
 
Punt van aandacht en ook een thema voor de bijeenkomst op donderdag 31 mei is 
sociale veiligheid. Op het gebied van pesten wordt niet slecht gescoord (vergelijkbaar 
met de rest van Nederland), maar het is wel een punt van aandacht. Relatief veel 
leerlingen hebben weleens het gevoel te worden gepest. Er zijn al wel stappen 
ondernomen die ook zeker al wel effect hebben. Vooral gedrag op het schoolplein is 
echter nog een punt van aandacht. Hiervoor is al contact geweest met Beweegwijs, een 
organisatie die een methodiek biedt voor veilig buitenspelen. Zij zullen komen kijken hoe 
het schoolplein eruit ziet (zijn er voldoende materialen, zijn ze uitdagend genoeg, is er 
genoeg overzicht), hoe de kinderen (samen) spelen en welke rol de leerkracht hierin kan 
hebben (conflicten voorkomen/oplossen, samen spelen stimuleren, etc.). Inmiddels ligt 
er al een ver gevorderd plan voor komend schooljaar.  
 
Op basis van het gesprek donderdag worden aandachtspunten vastgesteld voor het 
strategisch beleidsplan.  
 

Opmerking van George: Rick Keus heeft aangegeven dat de MR nog teveel geld in kas heeft. 
Maaike en Corine geven aan dat er nog gastlessen zijn geregeld voor groep 3 t/m 8 in de 
laatste schoolweek. Dus dit komt nog. En er is nog geld gereserveerd voor de inrichting van 
de sporthal. Het overschot moet i.i.g. dit jaar (2018) worden besteed.  
 

5. GMR 
Er zijn enkele algemene e-mails binnengekomen. 
 

6. Notulen MR vergadering 13-03-2018 
Er staat geen archief van de notulen op de vernieuwde website. 
Marieke vraagt Laure naar de notulen op de website en een link in de nieuwsbrief naar de 
notulen.  
 
Actiepunten vorige vergadering: 

- Besteding MR-gelden is voorgelegd aan de directie en goedgekeurd. 
- Marieke heeft George gevraagd naar het vakantierooster, maar hier heeft ze nog 

geen antwoord op. 
- De klachtenregeling die zou worden doorgestuurd stond niet de Info MR die Kim had 

meegenomen om in te scannen.  
- Wachtwoord van de MR is nog niet wat over bekend. Dus kan er nog steeds geen 

Dropbox worden aangemaakt. Maaike gaat er nog weer achteraan.  
 

7. Formatie: Zie punt 4 
  

8. Jaarplan MR 2018-2019 
- Samenstelling/verkiezing 



De zittingstermijn van Marieke is al enige tijd verstreken. Ze moet officieel herkiesbaar 
worden gesteld voor aankomend schooljaar. Marieke bepaalt eerst voor zichzelf of ze al 
dan niet nog 3 jaar verder wil. Daarna wordt gekeken hoe dit verder in gang wordt gezet. 

- Activiteiten MR 
Aandachtspunt dit schooljaar was het positief pedagogisch klimaat  en de besteding van 
MR-gelden. Omdat er voor aankomend schooljaar nog weer allerlei kansen en 
mogelijkheden liggen op het gebied van het positief pedagogische klimaat én het 
onderwerp dusdanig belangrijk is, blijft het ook volgend schooljaar een aandachtspunt. 
De 2-klassige combi’s bieden bijvoorbeeld mogelijkheden, evenals de aandacht voor 
gedrag op het schoolplein en het faciliteren van kindgesprekken. 
Besloten wordt om ook het tabletonderwijs als punt van aandacht op te nemen. Het 
tablet onderwijs wordt als één van de pijler genoemd op de site van ’t Kämpke. Wordt 
het gebruik van tablets optimaal ingezet in het onderwijs en wordt dit voldoende 
gefaciliteerd?  

- Taakverdeling MR 
Blijft ongewijzigd. 

- Scholing MR 
Heeft iedereen gedaan. 

- Vergaderschema opstellen  
Vergadermomenten zijn er in oktober-november-januari facultatief – maart – mei – juni. 
Marieke neemt contact op met Betsie Borgerink om data vast te leggen.  
 

9. Financieel overzicht MR, besteding MR-gelden 2017 (2018) 
Zie punt 4. 
 

10. Positief pedagogisch klimaat 
Blijft punt van aandacht. Zie punt 8. 
Corine geeft aan dat volgend schooljaar hoogstwaarschijnlijk inval wordt geregeld, waardoor 
docenten kindgesprekken kunnen gaan voeren.  
 

Tijdens het bespreken van punt 10 blijkt een enorme regenbui wateroverlast te veroorzaken in 
de school. Daarom wordt de vergadering abrupt afgebroken en blijven punt 11 en 12 
onbesproken. 

 
11. Rondvraag 

 
12. Afsluiting 
 
Overige opmerkingen tijdens de vergadering:  
- Bereikbaarheid: de telefoon van de school ligt tegenwoordig in de klas van groep 7 en 8. Een 

van de leerlingen van groep 8 neemt tegenwoordig de telefoon op.  
Marieke geeft aan dat ze graag wat beter op de hoogte zou willen worden gehouden van 
wijzigingen, waaronder onder andere bereikbaar.  

  
Actiepunten 

Marieke  Vraagt Laure naar het archief van de notulen op de nieuwe website 

 Vraagt Laure om een link in de notulen toe te voegen naar de 
nieuwsbrief 

 Bepaalt hoe en of ze verder wil als MR-lid 

 Neemt contact op met Betsie Borgerink over het vergaderschema voor 
volgend schooljaar 



 Vraagt George naar het vakantierooster (vorige vergadering) 
 

Maaike  Vraagt Dean naar het wachtwoord van de MR-mail en het gebruik van 
de Dropbox (vorige vergadering) 
 

Kim  Werkt de notulen uit en stuurt deze ter goedkeuring op naar de andere 
MR-leden 

 


