
Vergadering MR ‘t Klinket:                  28 maart 2022  
Aanwezig: Martien le Clercq, Annemiek van Noort, Ilona Tiersen, Danitsja van der Veer, Marianne 
Meijers, Elmy Leendertse-Osté (notulist). 
Afwezig: Ilse Koole 

 

1. Opening 

Danitjsa opent de vergadering. 
 

2. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering (10 jan 2022) worden goed gekeurd. Van de verhoging van de 
ouderbijdrage in verband met het betaalsysteem Schoolkassa is inmiddels geen sprake meer. 
Primas heeft bepaald om de kosten van Parro bovenschools te dragen. Hierdoor kunnen we de 
kosten van Schoolkassa zelf dragen en is een verhoging niet nodig. 
 

3. Mededelingen / ingekomen stukken 

• Verslag GMR: vanuit de GMR werd de vraag gesteld hoe alle Primas scholen omgaan met de 
overgang primair onderwijs – voortgezet onderwijs. Is dat Primas breed eenduidig? Dit is 
daarop besproken in de directeurenkring met als gevolg dat er een kwaliteitskaart is 
opgesteld. In de kwaliteitskaart worden de stappen beschreven, die jaarlijks genomen 
worden in groep 8 om tot een zorgvuldig advies te komen voor de doorverwijzing naar het 
VO. De werkwijze is daarmee gelijk op alle scholen en men heeft daardoor van elkaars 
werkwijze ook kunnen leren.  

• Personeel: Martien licht de huidige stand van zaken toe qua o.a. ziekteverzuim.  
 

4. Vragenlijst Vensters, vertrouwenspersoon intern/extern 

• Vragenlijst Vensters: hiermee wordt de leerlingtevredenheid en gevoel van veiligheid op 
school gemeten in de hoogste klassen. ’t Klinket heeft hoge cijfers gescoord met op beide 
punten gemiddeld een 8.5. Dit zijn goede scores ook in relatie tot eerdere onderzoeken.  

• Vertrouwenspersoon: intern is er een 2e vertrouwenspersoon aangesteld. Extern was de 
functie vacant; daar is inmiddels iemand voor benaderd en deze heeft dit toegezegd. De 
vertrouwenspersonen zijn er zowel voor de leerlingen als voor de medewerkers. Op school 
is hier aandacht aan besteed zodat de vertrouwenspersonen bekend zijn. Zie schoolgids 
website cbs ’t Klinket.    

 

5. Studiedag 23 maart 

De leerkrachten lichten de inhoud van de studiedag op 23 maart toe. De stof rond 
aandachtstrainingen is opgefrist; samen hebben de leerkrachten hier een kwaliteitskaart voor 
opgesteld. Vervolgens veel aandacht besteed aan het vak lezen. Veel methodes in gebruik. Door ook 
hierover een kwaliteitskaart te maken is de lijn hierin weer helder. De volgende studiedag zal verder 
ingaan op het vak begrijpend lezen. Tot slot was het fijn om na lange tijd met alle (nieuwe) collega’s 
samen te zijn en elkaar beter te leren kennen. 
 

6. Conceptformatie schooljaar 2022-2023 

Martien licht de conceptformatie toe. De MR is hier enthousiast over. Het bestuur moet haar 
goedkeuring nog geven. 
 

7. Rondvraag  

Elmy vraag zich af of de kinderraad nog actief is. Martien licht toe dat die op een laag pitje is komen 
te staan de afgelopen Corona jaren. Hij zal nagaan of en hoe dit weer opgepakt kan worden. 
 



De vergadering wordt gesloten.  
Volgende vergadering: maandag 13 juni 20.00 ‘t Klinket 


