
 

 

 

Notulen MR-vergadering 13 december 2021 

Oudergeleding: Maya de Jong, Reika Heij, Malou Kroezen 

Team: Gizelinde van der Zee, Cindy Peters, Magda Hogenboom 

Directie: Elise Huibrechtse 

 

 

1. Welkom en vaststellen agenda 

Update corona 

Bij 3 besmettingen in de groep gaan we over op thuisonderwijs. Kinderen die de hele 

dag naast een kind hebben gezeten dat positief getest is geven we het advies om in 

quarantaine te gaan en om te testen bij de GGD op dag 5. 

Na de persconferentie van morgenavond weten we meer over een eventuele 

schoolsluiting volgende week. Als dit het geval is, dan zullen we geen thuisonderwijs 

geven, alleen pakketjes met werk meegeven. We zullen wel noodopvang verzorgen 

voor ouders met cruciale beroepen. Het kerstfeest schuiven we dan naar voren, naar 

aanstaande vrijdag. 

. Zelftesten en mondkapjesadvies voor gr 6 t/m 8.  

Begroting 

Per 1 oktober 2021 totaal 226 leerlingen 

Investeringsaanvragen:  

• Meubilair (is nog niet helemaal afgeschreven, maar wel aan vervanging toe). 

• Vervanging begr lezen methode Blits 2023. 

• Kleutermaterialen. 

• 2 chromebookkarren. 

• Een digibord per schooljaar voor de komende 4 jaar. 

Opvolging NPO-plan 

Lessen breed aanbod tot kerstvakantie geannuleerd i.v.m. corona. 

Linda Eikelenboom gaat organisatorisch aan de slag tot zomervakantie. (2 dagen per 

week). 

Michelle van der Loo wordt nieuwe onderwijsassistent voor de bovenbouw. (2,5 dag 

per week). 

Cursus ‘Met sprongen vooruit’: gr 1/2 afgerond, gr 3 gaat binnenkort beginnen. 

Besteld: per groep 1 laptop, 2 ipads voor de kleutergroepen. 

Nieuw leerlingvolgsysteem voor de kleutergroepen: ‘Mijn kleutergroep’. 

Er komt scholing. Voordelen: periodes lopen per thema, observeren overzichtelijk 

per doel, weekplanning waar vervolgstappen in ingevuld kunnen worden, rapport 

overzichtelijk voor ouders met foto’s. 

NPO-budget verdwijnt niet als het niet wordt opgemaakt. 



 

2. Teamzaken 

Nieuwe kc-er 

Marijke Swinkels komt per 1 februari 3 dagen in de week werken bij ons op school, 

op maandag, dinsdag en donderdag. Ze wordt in januari ingewerkt door Jessica. 

Jessica stopt per 1 februari. Ze gaat de cursus van ib naar kc volgen en dit start al in 

januari. Ook start Marijke in januari met het HPS-traject. 

HPS  

In januari gaan Elise, Tineke, Rachel, Marijke starten met het HPS-programma. (High 

Performing Schools). Het HPS-programma is een wetenschappelijk onderbouwd 

veranderprogramma waarin álle leerlingen leren en het vakmanschap van de 

leerkracht centraal staat. Het programma bestaat uit 20 bijeenkomsten, verdeeld 

over 2 jaar waarin het deelnemend team de nodige kennis, begeleiding en 

strategieën krijgt aangeboden. We gaan tijdens dit programma ook de schoolvisie 

herijken met het team. 

 

3. Zaken te bespreken met de directeur 

Nieuwbouw vorderingen CNS 

Verkeerskundig onderzoek start in januari. 

Een bureau doet onderzoek naar huisvesting van scholen op Voorne-Putten 

(Hellevoet, Brielle en Westvoorne). 

 

4. Ingebrachte punten ouders 

Geen. Conclusie: het loopt lekker op school.  

Groep 4 gaat nu ’s morgens gymmen i.p.v. aan eind van de dag i.v.m. BSO 

ophaalservice die steeds te laat kwamen. 

 

5. Ingekomen post  

MR-training 

Reika en Malou geven zich op. 

 

6. Regioraad 

Magda, Malou zijn er geweest. Punten die er besproken zijn: 

• Rol van de regioraad. 

• Begroting GMR/regioraad. 

• Investeringsplan arbeidsmarkttoelage komt ten goede aan scholen met 

achterstanden (salaris leerkrachten). 

• Vitaliteits/verzuim beleid is preventief. (Bij ons op school door Elise.) 

• Powerpoint KC. 

• Regenboog Rozenburg gaat over naar RVKO. 

• Er is nog veel NPO-budget beschikbaar. Wordt op andere scholen bijv. 

ingezet voor ‘foutloos rekenen’. 

 

7. MR zaken/besluitvorming 

Geen punten om te bespreken.  

 

 



 

 

 

8. Datum volgende vergadering 

Maandag 7 februari om 19.30 uur via Teams. Malou stuurt uitnodiging. 

 

9. Rondvraag 

Er waren geen vragen. 

 

Notulist volgende vergadering: Reika. 


