
 

 

Notulen 

Datum: maandag 9 december 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: CBS ’t Klinket 

Aanwezig: Martien le Clercq, Annemiek van Noort, , Louis Reijnhoudt, Wendy Duijm, Carolien 
Schrijver, Elmy Leendertse-Osté (notulen) Afwezig met kennisgeving: Marianne Meijers 

1. Opening 
Louis opent de vergadering. 
 

2. Notulen vorige vergadering (30 september 2019) 
De notulen worden goedgekeurd. 
 

3. Mededelingen/ingekomen stukken 
- personeel: met juf Esther gaat het gelukkig beter. Zij start met re-integratie, met 2x per 
week, 2 uur. In groep 1/2.  
- achterplein: groen is eruit, start werkzaamheden na 10 december. Naar schatting 
anderhalve week arbeid. 
- inzet Parro: geen negatieve geluiden gehoord van ouders. Nu wordt nog een beleid 
opgesteld hoe/hoe vaak leerkrachten het zullen gebruiken, zodat dat ongeveer gelijk is 
per klas. Het scheelt de school nu al heel veel tijd, om bijvoorbeeld de oudergesprekken te 
plannen via Parro. De attentiewaarde lijkt groter te zijn dan bij bijvoorbeeld email.  
- verkeersmaatregelen Tramstraat: enige druk op gemeente uitgeoefend→ borden 
parkeerverbod zijn geplaatst. 
- notulen GMR: geen opmerkingen.  
 

4. Inspectiebezoek: op 10 december brengt de inspectie een bezoek aan ’t Klinket. Eerder 
heeft Agnes de Jong een mondelinge presentatie verzorgd, waarin zij uitgelegd heeft dat 
kunst- en cultuureducatie een speerpunt is van Primas. Dit wil de inspectie dan graag 
zien. Het bezoek aan de school is een zogenaamd verificatiebezoek. De MR bekijkt het 
programma van de dag. Naast een gesprek met de directie en IB’er vinden er ook 
gesprekken plaats met een aantal kinderen en leerkrachten. De leerkrachten zien de dag 
met vertrouwen tegemoet: ze zijn trots op de school en willen deze graag laten zien. 
 

5. Begroting 2020 
De begroting staat op schoolniveau behoorlijk ‘vast’: alleen in verbruiksmaterialen zit wat 
ruimte om te sturen. Mits geen tegenvallers wordt volgend jaar (evenals dit jaar) positief 
afgesloten. Het leerlingaantal laat een stevige groei zien. Soms middelen posten zich ook 
wat uit. De post beveiliging is lager, want er is geen alarm meer. Cameratoezicht is 
voldoende voor de verzekering. Verder wordt toegelicht dat er weliswaar minder 
schriftjes e.d. gebruikt worden, maar de kosten voor licenties van digitale methoden 



nemen toe. 
 

6. TMO en andere schooltijden:  
Op ’t Paalhoofd in Zoutelande en onze school zijn de problemen met de TMO het grootst. 
Vanwege knelpunten in het aantal vrijwilligers en beschikbare PM-ers van de 
Maneblussertjes, zit er geen rek in het huidige schema. Er zijn geen alternatieve opties bij 
bijv. ziekte. Carolien verzorgt nu al de overblijf in haar eigen klas. Dat geeft meer rust dan 
klassen bij elkaar laten eten, geeft ze aan. De MR vindt, net als de school, de situatie 
zorgelijk en zeker niet optimaal. De school heeft een wettelijke verplichting om TMO aan 
te bieden. Deze oplossing is niet houdbaar voor de lange termijn. Zowel Primas-breed als 
in het team leeft deze situatie en wordt besproken hoe nu verder? 
 

7. Vakantierooster:  
Rooster 2020-2021 wordt gezien door de MR. Er worden wederom 2 studiemiddagen 
ingepland in het kader van werkdrukvermindering.  
 

8. Rondvraag:  
Martien geeft aan volgende keer de geplande RI&E op de agenda te willen zetten. 
 

9. Sluiting:  
Louis dankt ieder voor de inbreng en sluit de vergadering. 

 

Rooster notuleren 

Naam Datum 

Carolien Schrijver 
 

16 maart 2020 
 

Annemiek van Noort 8 juni 2020 

Wendy Duijm  

Marianne Meijers  

Elmy Leendertse-Osté  

Rooster van aftreden MR-leden 

Personeelsgeleding Einde termijn: 

Louis Reijnhoudt September 2021 / herkiesbaar 

Carolien Schrijver September 2022 / herkiesbaar 

Wendy Duijm September 2020 / herkiesbaar 

  

Oudergeleding Einde termijn: 

Annemiek van Noort September 2021 / herkiesbaar? 

Elmy Leenderte-Osté September 2023 / herkiesbaar? 

Marianne Meijers September 2020 / herkiesbaar 

 


