
  
Notulen MR-vergadering 20/9 
 
 
Aanwezig 
René Venneker, Robert Jan Huijser, Jesse Klinkenberg, Hester Smit, Femke Nienhuis. 
 
 
Opening, notulist? 
Het is de laatste vergadering van Robert Jan. Hester notuleert.  
Er is helaas geen andere ouder die zich aangemeld heeft. Het wordt bij de informatieavond 
2.0 nogmaals onder de aandacht gebracht.  

 
 
Vaststellen notulen laatste vergadering 
We bekijken deze individueel nog even: geen bericht is goed bericht. 
Uiterlijk donderdag 28/9 aan Femke laten weten of er op- of aanmerkingen zijn. 
 
 
Ingek./ uitg.post  
Geen bijzonderheden. 
Begin november is een basiscursus MR/GMR. Eventueel is dit iets voor een nieuwe 
kandidaat, Robert Jan geeft aan dat het een waardevolle cursus is.  
 

 
Jaarplan (per mail verstuurd door René) 
Er zijn 4 speerpunten: 
- lees/taalontwikkeling 
- bewustzijn van eigen verantwoordelijkheid van eigen leerontwikkeling bij leerlingen 
- vergroten van de ouderbetrokkenheid en plaats van de school in het dorp 
- wereldoriëntatie en creatieve ontwikkeling 
Deze punten sluiten aan bij het schoolontwikkelplan dat 4 jaar geldt.  
Er is van de MR al goedkeuring voor het schoolontwikkelplan. 
 
‘De school als middelpunt van het dorp’ is een stevige uitspraak. Er wordt bedoeld: ‘Hoe 
kunnen we onze school een prominentere plaats laten innemen in het dorp?’ 
Hoe zit dit eruit? 
Hoe kunnen we meer onderdeel van de gemeenschap zijn? 
Is er een samenwerking mogelijk met De Horn, bedrijven, het consultatiebureau? 
Is het mogelijk het schoolgebouw te laten gebruiken door verenigingen etc.? 
Welke aanpassingen zouden daarvoor nodig zijn?  
 
De MR is akkoord.  
 
 
 
 



 
Informatieavond 2.0 
De informatieavond zal dit jaar een andere vorm hebben: 
- in de klassen ligt werk klaar en kinderen leiden hun eigen ouders rond. Ze krijgen hierdoor 
een beeld van hoe het gaat in de klas 
- op het leerplein zullen verschillende kraampjes staan waar informatie gedeeld wordt: 
Marchien (ib), Susanne (bieb), OR (Robert Jan), MR 
- ouders krijgen een leesbaar document met praktische informatie over de groep. Dit 
document wordt ook op de website geplaatst.  
 
René geeft aan dat het ivm jonge kinderen niet te laat moet starten. 18:30u – 20:00u. 
De datum staat nog niet in KWIEB -> René zet hem in de agenda.  
 
Voor de ‘kraam’ van de MR is het wenselijk dat er wat informatie op papier staat. Robert Jan 
gaat hiervoor een opzet maken en stuurt dit naar Femke. 
 
Korte jaarlijkse evaluatie continurooster: 
Het bevalt nog goed. Het is voor het team belangrijk dat er gelet wordt op de pauze van 
14:15u – 14:45u. De meeste ouders hebben hier begrip voor.  
 
 
Plannen nieuwe data MR vergaderingen 2022-2023 
René maakt een voorstel van data dat past bij de deadlines van documenten die 
goedgekeurd moet worden. 
 
 
Teamzaken 
29/30 september is er een tweedaagse waarbij we 2 scholen in Heerhugowaard gaan 
bezoeken: 
- de Zonnewijzer (Jenaplan)  
- De Nieuwe Draai (nieuw onderwijsconcept) 
 
De focus ligt op lezen & taal: de collega’s kunnen vragen stellen over deze punten om op 
die manier informatie in te winnen bij de leerkrachten op die scholen.  
Tevens wordt er gekeken naar het werken adhv de doelen.  
 
René heeft een overzicht van maatregelen mocht dat weer nodig zijn wb Corona. 
 
De Bonte Mol heeft subsidie aangevraagd voor het verbeteren van de basisvaardigheden: 
rekenen, taal en burgerschap. René heeft subsidie aangevraagd voor taal & lezen.  
In december horen we of we hiervoor in aanmerking komen.  
 
Er is een vacature combifunctie onderwijsassistent/bso. Deze functie kan niet losgekoppeld 
worden, omdat de ervaring is dat daar geen personeel voor te vinden is. Dit wordt nieuw 
beleid bij Blosse.  
Er heeft zich op dit moment 1 sollicitant gemeld. Op dinsdag 27 september staan de 
sollicitatiegesprekken op de planning. Robert Jan laat René weten of hij bij het gesprek kan 
zijn.  
 
Voor het eerst sinds vele jaren is de peuters/VSO/BSO kostendekkend, met name door de 
peuters.  
 

 
 
 
 



 
 
Bijgewoonde vergaderingen 
Nog niet. 
René attendeert op ons de ‘Inspiratiekalender’ waarop verschillende bijeenkomsten staan 
die wellicht interessant zijn voor de MR-leden. 
 
 

Rondvraag en sluiting 
Robert Jan – afgelopen vergadering is er gesproken over pesten & normen en waarden. Hij 
geeft complimenten aan René voor hoe het opgepakt is in Kwieb en geeft aan dat hij 
signalen ontvangt dat hier echt iets mee gedaan is en dat er een goede sfeer hangt in de 
school. Een compliment naar alle leerkrachten. 
 
Femke – het jaarverslag van de MR moet geschreven worden. Dit moet een document 
worden voor alle ouders die op de website wordt gezet en naar de ouders wordt gedeeld via 
Kwieb. Hester gaat hiermee aan de slag, met Femke als vraagbaak.   
 
Robert Jan – moet de uitslag van de ouderenquête nog besproken worden in de MR? 
De uitslag is opvallend positief, maar geeft verder weinig informatie om te bespreken. 
Er is een laag percentage dat aangeeft de school niet te adviseren aan andere ouders.  
 
René - op 4/10 komt de GGD/inspectie op school voor de opvang. Hier zullen veel mensen 
(directeuren, ib, Sylvia) bij aanwezig zijn.  


