
Notulen MR-vergadering ’t Klinket op dinsdag 08 november 2016 
Aanwezig:  Carolien Schrijver, Martien le Clercq, Peter Meerman, Mark Verhage en Marianne Meijers 
Afwezig m.k.: Wendy Duym 
 
Deze MR vergadering zal uit twee delen bestaan. Het eerste deel is een gezamenlijke MR vergadering 
met de MR leden van De Sprong en de MR leden van ’t Klinket. 
 
Agenda: 
 

1. Welkom met koffie en thee 
Mirjam Rutte van De Sprong en Martien le Clercq heten alle MR leden van harte welkom. 
 

2. Kennismakingsronde 
Een ieder stelt zich voor. 
 

3. Kennismakingsronde directieleden 
Mirjam en Martien stellen zich beiden voor en vertellen over hun ambities welke in beide 
schoolplannen en actie jaarplannen worden genoemd. 
 

4. Bespreken plan van aanpak samenwerkingsplan duurzame samenwerking beide scholen 
In het samenwerkingsplan staat omschreven op welke manier beide scholen elkaar opzoeken 
v.w.b. een duurzame samenwerking. Deze activiteiten worden kort beschreven: 
- Koningsspelen groep 1 t/4 samen 
- Twee keer een teamoverleg tussen beide scholen 
- een gezamenlijke activiteit aan het einde van het schooljaar 
- Mirjam en Martien spreken elkaar zo’n acht keer per jaar 
- Gezamenlijke plusklas 
- Gezamenlijke lessen Spaans 
Beide MR’en kunnen zich goed vinden in deze plannen. Van groot belang is een duidelijke 
communicatie richting de ouders. Dit wordt meegenomen in een gezamenlijk stuk in de 
nieuwsbrief. 

 
Pauze 
 

Martien heropent de vergadering, dit tweed gedeelte is alleen met de MR van ‘t Klinket. 
Marianne zal notuleren. 

 
5. Reactie op het plan van aanpak 

Er wordt nog even nagepraat over wat er zojuist is besproken. De communicatie naar de 
ouders toe is hierbij van essentieel belang. Wellicht is het een idee om een aparte, 
gezamenlijk nieuwsbrief uit te brengen omtrent het plan van aanpak m.b.t. de beoogde 
duurzame samenwerking tussen ‘de Sprong’ en ’t Klinket’.  
 

6. Notulen 
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.  
Louis vraagt of er nog reacties zijn gekomen op punt 7; de rapporten nieuwe stijl met cijfers 
voor de bovenbouw. Er zijn weinig reacties hierop gekomen, maar het is wel een stuk 
duidelijker geworden. Ook de persoonlijke noot is weer toegevoegd en wordt gewaardeerd. 
 

7. Werkgroepen Veilige school en Technisch lezen 
Er zijn twee werkgroepen geformeerd. Met name een veilige school is heel belangrijk. De 
school wil een actief beleid m.b.t de sociale veiligheid uitstralen. In de klas maar ook school 



breed. Dit is dus meer dan alleen een pestprotocol (er wordt gevraagd waar ouders het 
pestprotocol kunnen vinden? Online? Martien kijkt het na). Er wordt aangegeven dat de 
‘gevoelensboekjes’ goed werken bij de kinderen, het geeft meer zelfinzicht. Een ander 
voorbeeld is ook de methode met de wasknijper die vorig jaar in groep 3 / 4 is gehanteerd. 
 
Er is ook een werkgroep technisch lezen geformeerd om het technisch lezen van alle 
leerlingen te verbeteren en te ondersteunen. 
 

8. Taal actief (digitaal) 
In groep 7 / 8 is een proefjaar ‘Taal Actief digitaal’ geïmplementeerd. In eerste instantie zat 
het programma vol fouten en bugs, inmiddels is dit grotendeels verholpen. Het voordeel van 
deze methode is dat er direct feedback (van leerkracht) en een terugkoppeling (van het 
programma) plaats vindt. 
Een groot nadeel zijn de hoge kosten (aanschaf nieuwe hardware). Op dit moment wordt er 
ook gebruik gemaakt van ‘Rekenen Actief digitaal’ en het zal budgettair waarschijnlijk niet 
mogelijk zijn beide methodes aan te schaffen Er zal dan een keuze gemaakt moeten worden 
en de voorkeur gaat dan uit naar de rekenmethode. 
Deze keuze wordt ook beïnvloed door andere keuzes die gemaakt worden, school breed. 
Bijvoorbeeld de keuze voor kleinere groepen. 
 

9. Serious Request 
De actie Serious Request Koudekerke werd pas bekend nadat het jaarplan al was opgesteld. 
Om deze reden zal de school wel actief deelnemen aan deze actie, maar zal de belasting 
hiervan niet bij het team neergelegd worden. Een komende actie is Kidz Kitchen waarbij er 
een lunch en diner wordt aangeboden aan de (groot)ouders, de leerlingen kunnen hierbij 
helpen. 
 

10. Rondvraag 
Martien geeft aan dat er eind november (dinsdag) een extra bijeenkomst van de MR zal zijn 
in verband met de goedkeuring van de nieuwe begroting. 


