
Agenda voor de MR – vergadering 

Datum: 4 oktober 2021  

Tijd: 20.00 uur  

Locatie: CBS ’t Klinket  

Aanwezig: Martien, Danitsja, Ilse, Marianne, Annemiek, Ilona 

Afwezig: Elmy (afgemeld) 

1. Opening  

Danitsja opent 

 

2. Notulen vorige vergadering  

Reactie op punt vorige keer, punt 11 (agenda). Er wordt nu gewerkt met weekplanners, meer 

aansluiting met VO. Parro agenda wordt nog ingezet. Ook een jaarplanner is toegevoegd 

voor de leerlingen. 

 

3. Mededelingen, ingekomen stukken  

- e-mail ouder  

Toelichting mail: Eind groep 2 geen KIJK meer mee. Geen overleg meer geweest na februari, 

toch door naar groep 3. Eind van schooljaar toen geen tijd meer voor inzage van KIJK.  

Eind groep 2 is er nooit inzage in de KIJK door ouders.  

 

Start dit jaar met leerlijnen via Parnassys, waardoor ouders meer inzage (uitdraai) hebben. 

School niet tevreden met KIJK, pilot gestart. In groep 2 de leerlijnen, in groep 1 KIJK. Eind van 

het jaar evaluatie van pilot en dan besluit.  

Vanuit ouders is er de wens om eind van het jaar een gesprek te hebben om te bespreken 

hoe het gaat—ouders kunnen inschrijven, afrondend gesprek. Binnen het team moet dit nog 

besproken worden.  

Filmpje over leerlijnen volgen via Parnassys wordt bekeken  

 

Hoe gaat het nu met de peuterspeelzaal? Want dit was een doorlopende lijn?  

Dit is niet weg, we nemen dit mee. We kijken waar het kind zit en gaan vanuit daar verder.  

 

Via wat kunnen ouders wat melden voor de MR? 

Dit wordt nagevraagd door Danitsja 

 

- versoepelingen, en nu? 

Ouderavond is georganiseerd volgens de toen geldende maatregelen.  

Groep 1 en 2 willen de ouders 2x per maand ontvangen binnen de klas.  

Ophaalschema groep 3 aangepast naar ophalen via voorplein.  

Gymlessen gaan weer door 

Activiteiten gaan weer door 

Buitenspel? Gaat weer samen. Groep 4 en 5 samen, groep 6 t/m 8 samen 

Excursies en gastlessen gaan weer door 

 

Leesoffensief 

NPO gelden—extra handen in de klas, chromebooks.  

Subsidie aanvraag—geld toegekend gekregen voor leesbevordering. Ideeën:  



- Elke groep mag een boeken top-10 doorgeven 

- methode Estafette 

- theaterlezen 

- AVI boeken 

- dyslexieboeken  

- voorleestassen 

Is er ook geld over voor leesgerelateerde uitjes?  

Marianne heeft een voorstel – Superjuffie. Gaat mail doorsturen.  

 

Bericht via Facebook bereikt niet iedereen. Wanneer plannen duidelijk zijn, komt het ook in 

de nieuwsbrief.  

 

4. Jaarverslag MR schooljaar 2020 – 2021  

Verslag is gemaakt door Marianne 

 

5. Toename leerlingaantal  

172 leerlingen. Groep 1 gaat groeien. 

 

6. Sinterklaasviering / kerstviering  

Blijven roetveegpieten, 2 of 3 leerlingen van groep 8. 

Kerstviering wordt groots. In gesprek met PKN gemeente en KOW—lichtjestocht 

(samenwerking). Het is voor het hele dorp, verspreid over 2 avonden. Geen samenwerking 

met Sprong in deze viering.  

 

7. Leerlijnen ParnasSys 

Is behandeld 

 

8. Sociale emotionele veiligheid  

Afgelopen schooljaar hebben de kinderen een lijst ingevuld van ZIEN (sociale veiligheid, 

welbevinden, pestbeleving). Scores worden doorgenomen.  

In teamvergadering zijn de uitkomsten besproken. Opvallend: kinderen hebben niet altijd 

door dat het besproken wordt in de klas.  

Tijdens studiedag 10 november—gouden regels worden besproken en worden aangepast 

(hoe versimpelen en krachtiger maken) + als het besproken wordt met kinderen dan ook 

benoemen waar we het over hebben.  

 

9. Studiedag november  

- veiligheidsplan van de school 

- kwaliteitskaarten – afspraken rondom punten binnen school (dit jaar vooral lezen). Hoe kan 

je kijken naar doelen, hoe doe je dit, waarom doe je dit enz. 

- bewegend lezen—doel was 10 lessen per jaar, wordt al toegepast.  

- communicatie—plan bespreken en evalueren 

Hoe ervaren ouders dit? 

Marianne en Annemiek vinden het fijn zoals het gaat.  

 

10. Rondvraag  

Geen rondvraag. 

 



11. Sluiting  

 

Rooster notuleren       

 

Rooster van aftreden MR-leden 

 

 

 

Naam  Datum  

Ilona Tiersen   Maandag 4 oktober  

Marianne Meijers  Maandag 6 december  

Elmy Leendertse-Osté  Maandag 28 maart   

Annemiek van Noort  Maandag 13 juni   
Personeelsgeleding  Einde termijn:  

Danitsja van der Veer  September 2022 / herkiesbaar  

 Ilona Tiersen September 2024 / herkiesbaar  

Ilse Koole September 2024 / herkiesbaar  

Oudergeleding  Einde termijn:  

Annemiek van Noort  September 2021 / herkiesbaar?  

Elmy Leenderte-Osté  September 2022 / herkiesbaar?  

Marianne Meijers  September 2020 / herkiesbaar  


