
Vergadering MR ‘t Klinket                                          7 december 2020 
Aanwezig: Martien le Clercq, Annemiek van Noort, Elmy Leendertse-Osté, Louis Reijnhoudt, Wendy 
Duijm, Danitsja van der Veer, Marianne Meijers (notulist) 

 

1. Opening 

Louis opent de vergadering, deze keer via Teams. 
 

2. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering (28 sept. 2020) worden goedgekeurd. 
 

3. Mededelingen / ingekomen stukken 

* Personeel: Het afscheid van Annette, de zorgelijke situatie van Carolien en het verlof van Danitsja 
worden besproken. 
 
* Corona: Er zijn weinig veranderingen momenteel, het verloopt goed. De mondkapjesplicht geldt 
alleen voor externen in school. Een evt. 3e extra Kerstweek zal blijken na de persconferentie. Er is 
Primas breed al wel besloten dat het niet te doen is om deze gehele week online les te gaan geven, 
dit zal een beperkter aanbod zijn.  
De verspreiding van het halen/brengen van de kinderen gaat nu beter, nu groep 2 aan de voorkant 
wordt opgehaald. Wel heeft het de aandacht dat er hierdoor soms wat gevaarlijke situaties ontstaan 
bij het zebrapad. 
 
* Aanleg zonnepanelen: Er zullen, waarschijnlijk in de voorjaarvakantie, 48 zonnepanelen worden 
geplaatst. Deze moeten dan zo’n 16.000 KwH op gaan leveren, met een terugverdienmodel van 5 
jaar. De aanschaf hiervan is deels via subsidies gefinancierd. 
  
* Notulen GMR: De notulen worden besproken en ter kennisgeving aangenomen. Een kleine 
aanvulling hierop, in januari zal er weer gestart worden met het Pittige Pluspakket. Niet met een 
aparte plusklas leerkracht, maar via de eigen leerkracht in de klas. 
 
*Ingekomen post: Louis ontvangt het magazine “Info MR”. Voor geïnteresseerden via Louis 
verkrijgbaar. 
 

4. Bezetting groepen 

Groep 1 zal gesplitst worden. De indeling is in overleg met Jacqueline gemaakt, er is eerst gekeken 
naar de sociaal emotionele kant van de kinderen, vervolgens naar de zorgbehoefte en als laatste 
naar een juiste balans van de groepen. Zo ontstaan er twee groepen die nog op veel momenten 
worden samengevoegd tot een grote groep. Eén groep bij Laura/Marit en één groep bij 
Esther/Marit. De eindverantwoording ligt bij Laura en Esther. Communicatie over de indeling zal 
uiterlijk deze week worden gedaan. 
Annette (groep 5) zal vervangen worden door Louis. 
Danitsja (groep 7/8) zal vervangen worden door Ilse (LIO stagiaire) en Martien (om dit te 
bewerkstelligen is Martien o.a. gestopt met zijn master opleiding). 
 

5. Ventilatie onderzoek 

Er is een onderzoek gedaan naar de bestaande ventilatie. Deze is voldoende. Er zijn tevens overal 
CO2 melders opgehangen. Handhaven hierop is goed te doen, wel moet je alert blijven en tijdig de 
ramen open zetten. 
 
 



6. Begroting 2021 

De begroting wordt besproken. Doordat veel zaken boven schools worden geregeld, blijft er weinig 
speling over. Er wordt stil gestaan bij post 4300, fijn wanneer dit een groot bedrag is, dit geeft 
Martien extra mogelijkheden. De begroting is erg leerlingaantal afhankelijk. 
Er is ook nog een meevaller, de tegemoetkoming voor de overblijfkosten was niet in de begroting 
opgenomen. Martien is voornemens deze meevaller deels te besteden aan de aanschaf van 
ontwikkelingsmateriaal in groep 1 en 2 en bijvoorbeeld een waterpomp voor de zandbak. Dat zal in 
de loop van het schooljaar gebeuren. 
Verder wordt er geïnvesteerd in een nieuwe (technisch) leesmethode (groep 4). De begroting wordt 
akkoord bevonden. 
 

7. Reglement MR (via Elmy) 

In de vergadering van de GMR bleek dat lang niet alle MR-en een reglement hanteren. De MR van    
’t Klinket heeft in 2018 het reglement uitvoerig besproken. Voor de ‘nieuwe’ leden is het reglement, 
de toelichting hierop en de instemmings- en bevoegdheden nogmaals aan alle MR leden gemaild. 
 

8. Ervaringen vijf gelijke dagen model 

De ervaringen zijn zowel onder ouders- als leerkrachten positief. ’t Klinket was hier voor Corona ook 
al mee bezig en zodoende dus voorbereid. Vanuit de functioneringsgesprekken is gebleken dat het 
af en toe nog wennen is en dat het schema soms ‘te strak’ wordt gehanteerd, maar dat het goed 
bevalt. De winst na schooltijd is groot, het gevaar is wel dat leerkrachten na schooltijd te lang 
blijven. 
 

9. Rondvraag  

Niemand heeft iets voor de rondvraag. 
 

10. Sluiting  

De vergadering wordt gesloten. 
 
Volgende vergadering is op: maandag 29 maart 2021 20.00 uur, locatie: ’t Klinket (?) 


