
Notulen MR-vergadering 2 september 2021

Aanwezig: Jeroen Bolwerk (voorzitter), Paul Schoe, Saskia Houwing, Marianne Koster,
Lies Hoffs, Govert Kruijtzer, Tina Reitsma (digitaal)

Afwezig: -

Genodigden: geen

Agendapunt Wie
Opening en vaststellen agenda Jeroen
Na een lange tijd weer een MR-vergadering op school. Fijn!

Hoe gaat het? En nog agenda-aanvulling? Allen
Saskia spreekt namens het hele team: Het gaat goed en iedereen heeft een fijne start van het jaar
gehad.

Govert wil graag iets meer info over de muzieklessen. Saskia geeft aan dat er per dit jaar een
vakleerkracht ingevlogen wordt. Door subsidies is dat dit jaar mogelijk. Elke groep krijgt een half uur
per week les van een docent van Quintus.

Ingekomen stukken Jeroen
geen

Notulen 8 juni 2021 (ter vaststelling) Marianne
De notulen zijn goedgekeurd en worden op de website geplaatst.

Delen en bespreken van de resultaten ouderenquête Tina/Lies
Saskia en Lies zijn tevreden over het percentage van de gezinnen dat respons gegeven is. Lies geeft
aan dat ze het jammer vindt dat de enquête anoniem ingevuld is, want er zijn antwoorden gegeven
en vragen gesteld waar ze graag meer over zou willen weten.
Opvallend is dat het continurooster veelvuldig genoemd wordt als punt waar de school zeker meer
door moet gaan. Met het idee dat de Engelenberg de laatste school in Kampen is die dat nu niet
heeft, lijkt het logisch dat er het er toch van gaat komen. Een mooi punt om te onderzoeken of en in
welke vormen dat in de praktijk gebracht kan worden, te zijner tijd.

Lies wil graag de opbrengsten met betrekking tot de schoolapp en de ervaringen van ouders hierin,
meenemen naar de eerstvolgende teamvergadering om het een en ander weer kort te sluiten en
eventueel opnieuw af te spreken.



Het al dan niet gezond eten op school, trakteren en het maken van afspraken met ouders hierover is
ook een aandachtspunt. Een mooi punt om binnen het team te bespreken: Een kind kan niet
verantwoordelijk gehouden worden aan datgene wat ouders hen meegeven. De term
traktatiestimulatie is zojuist geboren!
Wellicht kunnen enkele van deze punten ook meegenomen worden naar het Engelenpanel.

ICT en het gebruik van programma’s als HangOut, Google Meet en Social Media zouden meer
onderwezen moeten worden. Martijn, de ICT-er binnen de school is bezig om dit te onderzoeken. Ook
ouders hebben hierover meer input nodig om hun kinderen hierbij te begeleiden.

In de eerstvolgende teamvergadering zal de ouderenquête ook besproken worden. Lies en Tina
verzorgen voor de ouders een schrijven waarin zij bedankt worden en een korte samenvatting wordt
gegeven van de uitkomsten en de punten die de school gaat oppakken.

Jeroen gaat eens polsen onder de verschillende MR-en hoe het continurooster er in de praktijk uitziet,
hoe het ervaren wordt en welke tips en trics er voor ons zijn. Saskia gaat datzelfde doen onder de
directeuren.

Wat staat ons te doen dit schooljaar ? (Benoemen thema’s en aandachtsgebieden) Allen
Ouderavond → Social Media
Gezonde School
NPO → verantwoording en inzet
Continurooster
MR-actualiteiten in het land

Het stuk dat Paul gedeeld heeft mbt het gebruik van Google en het feit dat Google op de vingers is
getikt omdat niet helder is wat er met eventuele leerlinggegevens gebeurt, is achterhaald. MacHelp
houdt dit scherp voor ons in de gaten, zodat wij de Google-apps via Google zo veilig mogelijk kunnen
blijven gebruiken. Het is raadzaam om dit punt warm te houden en ook binnen de GMR te bespreken.

Situatie schoolplein
De gebroeders Bolwerk hebben gesproken met Nijha, een leverancier voor schoolpleinmaterialen, en
daaruit is een plan ontstaan. Dat plan wordt later deze maand aan het team gepresenteerd.
Er is een hoop geld nodig: 75000 euro. Gelukkig zijn de heren Bolwerk bijzonder enthousiast met dit
project aan de slag gegaan en hebben zij zijn diverse financieringsbronnen aangeschreven om te
kijken in hoeverre een gedeelte van het benodigde bedrag gesubsidieerd zou kunnen worden.
Daarnaast zijn er ook plannen om vanuit school acties e.d. op te zetten om ook een groot gedeelte
van het benodigde bedrag op te kunnen brengen.
Na de presentatie in het team worden er enkele leerkrachten toegevoegd aan de werkgroep die zich
bezig houdt met het nieuwe speelplein.

Verslag GMR vergadering Jeroen/Paul
Geen. Er is nog geen vergadering geweest.
Er is een mooie MR -startcursus: volgens Jeroen een hele nuttige avond. Wie wil? Interesse?
Aanmelden bij Paul en Jeroen.

Update terugkerende agendapunten Allen
NPO-gelden. In de komende periode staan er veel activiteiten en bijscholing in de planning die met de
NPO-gelden worden bekostigd. Ook worden er deze maand al erg veel materialen besteld (het



noodzakelijk is gelukkig al lang in huis, dus het jaar kon prima gestart worden!) en wordt er
momenteel flink gezocht naar onderwijsassistenten.

Jaarplanning MR schooljaar 2021-2022 Saskia
woensdag 13 oktober 2021
maandag 6 december 2021
dinsdag 1 februari 2022
maandag 28 maart 2022
maandag 20 juni 2022

Mededelingen schoolleiding Saskia
- We hebben een goede start gehad!
- Jaap is vader geworden!
- NPO-gelden: Er wordt gezocht naar onderwijsassistenten die met kleine groepjes kinderen aan de
slag gaan, ter ondersteuning van de leerkracht.
- Gesprek Saskia - Mariska van Woerden, voorzitter van de ouderraad en tevens voorzitter van de
wijkvereniging Zuid-Bovenbroek: Ze houdt ons fijn op de hoogte van alle ontwikkelingen hier in de
wijk en rondom de school.
- Saskia Mariska en Edwin gaan binnenkort weer om te tafel om de kinderbijdrage te bespreken.
- NPO-gelden: Vraag aan iedereen: verdiep je eens in de mogelijkheden om ouders te informeren mbt
social media e.d. Martijn gaat op zoek naar mogelijkheden voor het team om zich beter in te
verdiepen.
- Tevredenheidspeiling: Saskia moet heel veel invullen in ‘Scholen op de kaart’, maar mist hierin de
mogelijkheid tot enige verdieping. Wellicht dat dit punt op een volgende vergadering nog eens terug
kan komen.
- Algemene Ouderavond: De afgelopen drie jaar is deze niet meer georganiseerd, onder andere door
Corona. Het team heeft het idee dat ouders wel weer behoefte hebben aan een fysieke avond, maar
over een coronaproof en informele setting hiervan moet goed nagedacht worden. Govert oppert dit
niet schoolbreed te organiseren, maar verspreid over de week. Daarnaast is dan bij elke avond een
MR-lid aanwezig en wordt de avond interactief ingevuld. Lies geeft aan dat de mooiste gesprekken
ontstaan als ouders zelf aangeven waar ze graag het eea over willen weten.
Is het een idee om ouders te laten kiezen of ze fysiek aanwezig willen zijn en actief mee willen doen
en input kunnen leveren of digitaal aanwezig te zijn, waarbij input niet mogelijk is, maar wel een
groot deel van de avond mee kunne krijgen. In het team wordt dit verder besproken.
- Belangrijk: In de volgende vergadering wordt er een actuele foto gemaakt van de volledige MR-voor
in de schoolapp en de website.

Rondvraag
Govert wacht met smart op de papieren jaarkalender: De levering van de jaarkalender is helaas
vertraagd: Zodra deze op school is gearriveerd, wordt deze direct uitgedeeld.


