
Vergadering MR ‘t Klinket:                   30 september 2019 
Aanwezig: Martien le Clercq, Annemiek van Noort, Elmy Leendertse-Osté, Louis Reijnhoudt, Wendy 
Duijm, Carolien Schrijver, Marianne Meijers (notulist) 

 

1. Opening 

Louis opent de vergadering met een speciaal welkom aan Elmy. 
 

2. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering (03 juni 2019) worden goedgekeurd. 
 

3. Mededelingen / ingekomen stukken 

* Verkiezingen MR – Elmy is door een meerderheid gekozen als nieuw lid van de MR namens de 
oudergeleding 
* Verkeersmaatregelen Tramstraat – de laatste stand van zaken is dat er in de herfstvakantie gestart 
wordt met de werkzaamheden. 
* Ontwikkelingen achterplein – Martien laat ons zien wat de plannen zijn voor het achterplein. 
* Terugkoppeling monitor sociale veiligheid – Louis geeft uitleg. In de bovenbouw wordt 1 x per jaar 
een (anonieme) vragenlijst uitgezet over o.a. het welbevinden en de pestbeleving onder de leerlingen. 
Bij welbevinden werd 3,07 punten gescoord en bij pestbeleving 3,6 punten (schaal 1-4). Een mooi 
resultaat dus. Dit wordt gepubliceerd op verschillende websites op internet. 
 

4. Jaarverslag schooljaar 2018-2019 

Het jaarverslag is opgesteld door Marianne en wordt goedgekeurd. 
 

5. Ontwikkelingen TMO 

De ontwikkelingen zijn nog in volle gang. Hopelijk binnenkort meer duidelijkheid (zie ook de Info die is 
verzonden naar ouders). Zoals het er nu naar uitziet worden de ma/di/do door de Manneblussertjes 
geregeld en de TMO op vrijdag door ’t Klinket zelf. 

 

6. Communiceren via Parro 

Communicatie via de Parro app is nu in de gehele bovenbouw uitgezet. Dit bevalt goed. Echter er zijn 
wel kosten aan verbonden (€2,- per kind per schooljaar). Voorstel is om dit volgend schooljaar mee te 
nemen in de ouderbijdrage en deze iets te verhogen (zie volgend punt). 
 

7. Verhoging ouderbijdrage 

Verhoging van de ouderbijdrage wordt goedgekeurd, mits duidelijk beargumenteerd en mits er niet 
binnen korte tijd wederom een verhoging plaatsvindt. Voorstel is om de verhoging iets hoger te laten 
uitvallen dan de extra kosten voor Parro, zodat er een (kleine) reserve is voor de komende jaren. 
Voorgesteld wordt om de bijdrage te verhogen met €2,50, zodat het totaalbedrag op €35,- per kind 
komt. 
 

8. Stand van zaken Snappet 

Werken met Snappet bevalt erg goed. Momenteel wordt er bij de vakken rekenen, spelling en 
Nieuwsbegrip mee gewerkt. Er volgt vanuit Snappet een schoolbezoek waarin schoolspecifieke 
vragen en overige problemen worden besproken. 
 

9. Rooster van aftreden: Carolien  

Carolien is herkiesbaar en wordt terstond herkozen. 
 

10. Rondvraag  

Marianne vraagt of er al bekend is of ’t Klinket meedoet aan de landelijke stakingsdag in november? 
Dit is nog niet bekend, meer info volgt. 
Marianne wil benadrukken dat vertrouwelijke informatie die tijdens de MR-vergaderingen wordt 
besproken ook als zodanig behandeld moet worden. 
 
Volgende vergadering is op: maandag 09 december 2019 20.00 uur, locatie: ’t Klinket 


