
Notulen MR vergadering CBS 't Klinket  
Datum: 28 september 2020 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: CBS ‘t Klinket 
Aanwezig: Martien le Clercq, Louis Reijnhoudt, Danitsja van der Veer, Elmy Leendertse, Marianne 
Meijers, Annemiek van Noort, Wendy Duijm (notulen)  

 

1. Opening 

Louis opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

2. Notulen vorige vergadering (8 juni 2020) 

De notulen worden goedgekeurd. 

3. Mededelingen/ingekomen stukken 

Ontwikkelingen Coronavirus 

• Via de Info, Parro en de website worden ouders op de hoogte gehouden van de 
geldende of wijzigende maatregelen met betrekking tot Covid-19. Wij nemen 
contact op met de GGD als er binnen onze school een melding komt van besmetting 
met Covid-19. Van daaruit wordt het stappenplan van de GGD gevolgd. 

• Kinderen met verkoudheidsklachten mogen naar school komen. Zie hiervoor het 
stappenplan/beslisboom. Dit bericht zorgt voor onrust onder enkele 
personeelsleden. Er zijn nl. collega's of partners van collega’s die onder de 
kwetsbare doelgroep vallen. 

• Door Marsaki is er een ventilatieonderzoek op school uitgevoerd. 
Onderzoeksrapport volgt. 

• CO2 melders worden aangeschaft. 

Personeel 

• Er heerst bij een aantal collega’s angst vanwege het Coronavirus. Hier gaan we als 
directie en personeel zeer serieus mee om. 

• Caroliens situatie blijft zeer zorgelijk. Een kaartje doet haar goed. 

• We feliciteren Danitsja met haar zwangerschap! 

• Dit schooljaar mogen we veel stagiaires welkom heten bij ons op school. Dit 
betekent veel extra hulp binnen de verschillende groepen. 

Bezoek minister 

Op maandag 7 september bracht minister van Engelshoven (Ministerie van onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap) een werkbezoek aan ‘t Klinket en Primas-scholengroep. Het 
bezoek stond geheel in het teken van de kunst- en cultuurlessen zoals wij die bij ons op 
school vormgeven. De minister was zeer onder de indruk en sprak haar waardering uit 
over de manier waarop wij de kunst en cultuurlessen geven. 

  



Aanleg zonnepanelen 

Mooie, duurzame investering. Installatiebedrijf van de Velde komt rond de 50 panelen 
op het dak bevestigen. Hiervoor krijgen we subsidie. 

Buitenlessen 

• Omroep Zeeland komt ons achterplein filmen. 

• Amanda is vanuit onze school naar 2 bijeenkomsten geweest rondom buitenlessen. 
Zij gaat het plan voor onze school uitwerken. 
 

4. Jaarverslag MR schooljaar 2019-2020 

Het verslag wordt besproken en goedgekeurd door de MR. 

5. Toename leerlingaantal 

Er worden veel (toekomstige) leerlingen aangemeld. Er is geen extra personeel. Per eind 
december krijgt Marit een uitbreiding naar 4 dagen. Groep 0/1 gaat dan bij bepaalde activiteiten 
gesplitst worden. Op deze manier hopen we de groep “klein” te houden. 

6. Sinterklaasviering 

Bij ons op school zijn de Sint met 2 roetveegpieten welkom, afhankelijk van de Corona-
ontwikkelingen. 

7. Stand van zaken Snappet (invoering groep 5 t/m 8) 
 

• In groep 5 is Snappet dit schooljaar ingevoerd. De kinderen en leerkrachten zijn enthousiast. 
Het bevalt goed. Vanuit Snappet vindt een goede begeleiding plaats. Groep 7/8 is iets verder 
in het analyseren en monitoren. 

• De studiedag in november staat voor groep 5 t/m 8 in het teken van bijscholing over 
Snappet. 
 

8. Rooster van aftreden (Marianne en Wendy) 
 

• Marianne is herkiesbaar en wordt terstond herkozen. 

• Wendy is herkiesbaar en wordt terstond herkozen. 
 

9. Rondvraag 
 

• Marianne: Mogen de kinderen van groep 5 en 6 een keer op het achterplein spelen? 

• Ook wordt er gekeken of er een wieltjesdag plaats kan vinden. 
 

10. Sluiting 
 

• Louis sluit de vergadering. 

• Volgende vergadering vindt plaats op maandag 7 december 2020 


