
MR vergadering 't Klinket 3 juni 2019 
Aanwezig: Martien le Clercq, Louis Reijnhoudt, Mark Verhage, Marianne Meijers, Annemiek van 
Noort, Wendy Duijm (notulist)  
Afwezig:  
Carolien Schrijver (met kennisgeving) 

 

1. Opening 

Louis opent de vergadering en heet ons van harte welkom. 

2. Notulen vorige vergadering (18 maart 2019) 

N.a.v. de notulen worden de volgende punten besproken: 

• Rapportpapier wordt aankomend rapport aangepast. Lay-out wordt aangepast. 
Louis/Martien lukt dit nog dit schooljaar? 

• De notulen worden goedgekeurd. 

 
3. Mededelingen/ingekomen stukken 

• Verslag GMR van 14 mei 2019. Ter kennisgeving. Akkoord.  

• Mail ouder TSO: KOW gaat stoppen met de TSO. Primas is op zoek gegaan naar een andere 
mogelijkheid. De Maneblussertjes kunnen de TSO voor ons gaan verzorgen. Hiervoor zijn 
naast pedagogisch medewerkers ook vrijwilligers nodig. We kunnen ons breder oriënteren 
dan ons alleen richten op ouders.  

• Vraag is of de opvang gelijk na de zomervakantie van start kan gaan of blijven we gebruik 
maken van de diensten van KOW tot de herfstvakantie? En is dit dan haalbaar voor alle 
partijen? Hoe zit het met de kostenverhoging? Er mag meer transparantie komen tussen alle 
partijen. 

• Er wordt een concept-reactie geschreven op het ingekomen stuk wat eerst ter goedkeuring 
naar de MR en de Primas-scholengroep gestuurd wordt. Ouder wordt eveneens 
geïnformeerd door Louis. 

• Is het een idee om Primas breed met subsidiegelden een TSO op te richten? 

• Bovengenoemde punten komen terug op een volgende vergadering. 

 
4. Punten vanuit ouders: 

• Tijdstip rapportgesprekken: dit is binnen het team besproken. Richting het team staat een 
"vragenlijst" uit. Mogelijkheden worden komend schooljaar nader bekeken. Het blijft een 
agendapunt voor de volgende vergadering. 

 
5. Formatie 

• De formatie komt er als volgt uit te zien: 

Gr 1: Laura (maandag t/m woensdag en vrijdag)/Conny (donderdag) 

Gr 1-2: Elselina (maandag, dinsdag, donderdag)/Ellize (woensdag/vrijdag) 

Groep 3: Andrea (maandag, dinsdag) /Carolien (woensdag t/m vrijdag) 

Groep 4: Sanne (maandag t/m woensdag en vrijdag)/Elselina (woensdag) 

Groep 5: Annette (maandag, dinsdag)/Wendy (woensdag t/m vrijdag) 



Groep 6/7: Ilona (maandag t/m vrijdag)/Amanda (ondersteunend op maandag en dinsdag) 

Groep 8: Martien (maandag, donderdag) /Danitsja (dinsdag, woensdag, vrijdag) 

• Marieke neemt afscheid bij ons op school. Zij gaat werken in Biggekerke. 

• Jacqueline vult de zorg-arrangementen in. Marit en Shannon zullen zorgvragen 
binnen de groepen invullen. 

• Louis gaat op ICT-gebied bovenschools werken. Op woensdag vervult hij adjunct-
taken voor onze school. 

• De Sprong ziet het niet zitten om met Esther, die aan het re-integreren is, de 
plusklas komend schooljaar op te starten. Zij draaien hun Plusklas dan ook 
zelfstandig. Ons streven is dat Esther dit voor onze school in oktober oppakt. 

• De formatie en groepsindeling wordt goedgekeurd door de MR. 

 
6. Schoolplan 

• Vraag vanuit de oudergeleding: wat houden de aandachtslessen precies in? Kan dit 
omschreven worden in het plan? Martien past dit aan. 

• Martien geeft een toelichting op het plan. Het schoolplan wordt goedgekeurd door de MR. 

 
7. Schoolkalender 

• Dit is een werkdocument voor het personeel. Voor de MR ter kennisgeving. Er komt voor 
ouders een aangepaste versie. Vrijdag 5 juli zijn de kinderen vrij i.v.m. de bruiloften van 
Sanne en Elselina. 

 
8. Jaarverslag school 

• Jaarverslag van 't Klinket wordt goedgekeurd. 

 
9. Jaarverslag MR 

• Het jaarverslag beschrijft in hoofdlijnen waar de MR zich in het afgelopen schooljaar mee 
bezig heeft gehouden. Het doel is om de achterban -ouders en personeel- te informeren 
over de activiteiten van de MR. Marianne zal deze verder uitwerken en voor eind juni gereed 
hebben. 

 

10. Afscheid Mark Verhage en opvolging 

• We nemen we afscheid van Mark Verhage en bedanken hem voor alle jaren van inzet binnen 
de MR! 

• Er is een kandidaat gevonden om Mark Verhage op te volgen. Een tegenkandidaat kan zich 
aanmelden. Mocht dit zo zijn dan komen er verkiezingen. Deze informatie wordt met ouders 
gedeeld in de info van juni. 

 
11. Rondvraag 

Voorstel vergaderdata komend schooljaar geeft Louis aan ons door. 

 
12. Sluiting 

Louis sluit de vergadering. 


