
Vergadering MR ‘t Klinket:                  13 juni 2022  
Aanwezig: Danitsja van der Veer (voorzitter), Martien le Clercq, Ilona Tiersen, , Marianne Meijers, 
Elmy Leendertse-Osté, Ilse Koole en Annemiek van Noort (notulist). 
 

 

1. Opening 

Danitjsa opent de vergadering. 
 

2. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering (28 maart 2022) worden goed gekeurd. 
 

3. Mededelingen / ingekomen stukken 

• Verslag GMR:  
*Martien geeft een toelichting op de EDI. Alle leerkrachten van de Primas gaan de training 
volgen. Tijdens het schooljaar 2023/2024 is ’t Klinket aan de beurt om de training te volgen.  
*Martien heeft toelichting op Basicly. Twee scholen zullen starten met een pilot.  

• Personeel: Martien licht de huidige stand van zaken toe qua o.a. ziekteverzuim. Danitsja 
vertelt dat zij haar opleiding als rekencoördinator positief heeft afgerond. In het nieuwe 
schooljaar zal gestart worden met een nieuwe rekenmethode: Wereld in getallen 5.  

 

4. Schoolkalender 

Martien vertelt dat het nieuwe schooljaar gestart zal worden met een nieuwe vergaderstructuur. Er 
zal gewerkt worden vanuit thema’s. Elke leerkracht is verantwoordelijk voor een thema waar 
zijn/haar expertise ligt. Zo kan de bestaande kennis nog meer met elkaar worden gedeeld.  
 
Goede vrijdag is geen vrije dag 
 
Voortgangsgesprekken in november: Martien legt uit dat de kinderen ook betrokken zullen worden 
tijdens deze gesprekken. Hoe en wat wordt nog verder uitgewerkt.  
 

5. Jaarplan en schoolgids 

De leerkrachten lichten de inhoud van de studiedag op 23 maart toe. Het onderwerp ‘begrijpend 
lezen’ stond op het programma. De studiedag heeft input geven om verder mee aan de slag te 
kunnen gaan.  
Daarnaast zal het thema hoog begaafden op het programma staan met ondersteuning van Elske en 
RPCZ.  
 
De MR stemt in met het jaarplan én de schoolgids. 
 

6. Formatie schooljaar 2022-2023 definitief 

Martien licht de definitieve formatie toe.  
 

7. Studiedag 

De leerkrachten lichten de inhoud van de studiedag van 30 mei toe.  
 

8. Jaarverslag MR 

Marianne wilt het jaarverslag maken.  
 

9. Rondvraag 

Er zijn geen vragen 



 
De vergadering wordt gesloten.  
 


