
 MR ’t Klinket    VERTROUWELIJK              19 dec. 2022 
Aanwezig: Danitsja, Elmy, Marianne, Martien, Annemiek, Ilona en Ilse. 

 

1. Opening 

Danitsja opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Notulen 29 juni 2022 

De notulen van de vorige vergadering worden besproken en goed gekeurd. 
  

3. Mededelingen 

a) Personeel; Martien ligt kort toe hoe het staat met de re-integratie van Wendy, herstel van Laura. 
En tevens geeft hij een korte introductie van Ellen, zij zal in januari starten in groep 1. 
b) Overlijden leerling; het overlijden van Mayra wordt besproken. Het heeft een enorme impact 
(gehad) op zowel leerlingen, ouders als het team.  
c) Vervallen studiedag; dit was het gevolg van het overlijden van een leerling (punt 3b). De studiedag 
is nu benut om elkaar bij te staan, als team dit verlies te verwerken en om de praktische zaken te 
regelen. 
 

4.Kerstviering & terugblik Sint          

Er wordt terug gekeken op een leuke Sinterklaasviering, al was het script (met name voor de ouders) 
niet helemaal duidelijk. Wellicht volgend jaar iets groter uitpakken? 
De kerstviering beloofd groots te worden. Er zullen meer dan 500 deelnemers zijn. Tijdens een 
wandeling over het dorp komen zij in groepen langs 8 taferelen die het Kerstverhaal vertellen. Elke 7 
minuten start er een nieuwe groep. Grote dank aan de medeorganisaties en de helpende ouders. 
Het goede doel is ‘Petje Af’ hiervoor kunnen deelnemers een donatie doen.  
 

5. Vakantierooster 2023-24 

Het vakantierooster voor komend schooljaar wordt besproken. Er zijn geen bijzonderheden. Er 
wordt ingestemd met het rooster. 
 

6. Begin gebruik IEP 

Sinds een tijdje wordt er (met name in de bovenbouw) gewerkt met IEP in plaats van Cito. Dit bevalt 
erg goed. Er is ook gestart met de toetsen, in alle vakken. De toetsen worden via de Chromebook 
gemaakt, waardoor er direct een score/advies bekend is.  
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling en meer creatieve vakken worden de zogenaamde Hoofd, 
Hart & Handen toetsen van IEP afgenomen. Soms is het voor de leerlingen niet helemaal duidelijk 
wat er wordt bedoeld, met name door het taalgebruik. Ook voor de leerkrachten is het soms nog 
zoeken hoe een uitslag gelezen moet worden. Maar over het geheel is iedereen zeer tevreden. 
Er wordt aangegeven een uitleg op de website te plaatsen voor ouders, zodat zij de scores ook goed 
begrijpen. Bij de scores wordt er gewerkt met cirkels en grafieken. 
 

7. Begroting Ouderbijdrage   

N.a.v. de GMR vergadering over de ouderbijdrage heeft Martien een overzicht opgesteld van de 
ouderbijdrage, zodat dit nu transparant en duidelijk inzichtelijk is. Dit is ook handig voor de 
begroting in de komende jaren. Een evt. overschot wordt benut voor niet begrootte zaken, maar 
altijd ‘voor het kind’.  
 

8. Begroting 2023 

De begroting wordt besproken. Er zijn geen opmerkelijke verschillen ten opzichte van andere jaren. 
Wel veranderd er het een en ander. Zo is de financiering vanuit het ministerie van OCW niet 



langer gebaseerd op het leerlingenaantal per 1 oktober maar per 01 februari. Voor ’t Klinket is de 
prognose ca. 180-190 leerlingen. De nieuwe formatie wordt hierin wel een uitdaging, omdat ‘t 
Klinket waarschijnlijk van 10 naar 9 groepen gaat. 
 

9. Afspraken nieuwe leden MR 

Omdat Marianne vanaf het nieuwe schooljaar geen lid meer zal zijn, moet de MR op zoek naar een 
nieuw ouderlid. Dit kan bijvoorbeeld in de nieuwsbrief gevraagd worden. 
 

10. Rondvraag & afsluiting 

Geen vragen in de rondvraag, de vergadering wordt afgesloten. 
 
Actiepunten: 

➢ Uitleg lezen scores/advies IEP op website voor ouders 
➢ Werven nieuw ouderlid voor de MR voor het nieuwe schooljaar. Na evt. verkiezingen kan het 

nieuwe lid alvast deelnemen aan de vergadering in juni. Danitsja gaat kijken of een 
verkiezing via Parro of Forms mogelijk is, zonder dat dit fraudegevoelig is of dat iedereen 
elkaars stem kan zien. 
 

Volgende vergadering is gepland op: 20 maart 2023,  20.00 uur locatie: CBS ‘t Klinket 
 


