
 
 
 
 
 
 
 
 

Notulen MR ’t Kofschip 

 

Voor de vergadering d.d. dinsdag 17-11-2020 (19.30 uur) 

MR leden: Erik, Veronique (afwezig), Laura (notulist), Marjon (voorzitter) 

en informant Wilma (online video-vergadering) 

 

1. Opening 

Notulen vorige keer: vastgesteld. 

 

2. Mededelingen / binnengekomen stukken  

- Procedure opvolging Wilma: procedure ligt in principe vast: eerste 

maanden van januari gaat er een brief van Geurt uit naar de 

ouders. Daarna vacature. Voor de voorjaarsvakantie wil men graag 

een voordracht doen. Vanavond bepalen: wie van de MR gaat in de 

benoemings-advies-commissie: Geurt, één van de andere 

directeuren uit Zeewolde, team-lid, MR-lid (Erik). 

Gesprek met het team: wat moet er op de vacature staan? 

 

3. Schoolontwikkeling 

a. Leerlingenaantal 1/10, aantal fte 

Leerlingenaantal 1/10 is 97 (bij formatiebesprekingen is 87 

opgegeven). 

b. Voortgang groep 5/6 

Bij een formatie van 95 mochten wij uitbreiden: dat betekent de 

formatie van Hennie mag volledig behouden worden. 

Verder gaan lobbyen: vanaf het moment dat Veronique terug is, 

mogen wij groep 5/6 splitsen. Met Pepijn zal het traject doorlopen 

worden om groep 5 of 6 te begeleiden. 

De stageperiode van Nynke loopt tot januari 2021. 

c. Ouderraadpleging school (zie bijlage) 

De brief wordt aangevuld met de opmerking dat er minder 

studiedagen zijn bij een continurooster (zoals geen extra 

junivakantie). 

Er zijn twee opties: continurooster 5 gelijke dagen of hetzelfde 

rooster behouden. 

Brief en definitieve vraag proberen we te plaatsen in een 

vragenlijst die maar 1 keer ingediend kan worden (zoals wmkpo), 

omdat ouders anders de vraag meerdere keren kunnen invullen. 

Percentage 49/51. Bij twijfel kunnen we wel kijken naar de 



verschillende groepen (bijv. groep 8 uitsluiten van deelname, 

omdat zij er niks mee te maken hebben). 

1 stem per gezin (niet per kind), de percentages zijn helder 

(49/51) (niet benoemd naar de ouders), bij twijfel kun je nog wat 

uitsplitsen (bij wmkpo). 

30 november wordt de vragenlijst gestuurd en voor 11 december 

wordt er 2 keer een herinnering gestuurd. 

Toevoegen aan de brief: vragenuurtje of vragen stellen via de 

mail. 

Er is al een leerkrachten-vragenlijst geweest. De uitslag is nu nog 

niet bekend. 

 

4. Evt. gebruik schoolgebouw voor verkiezingen (verzoek van 

Gemeente) 

Op de woensdag het kantoor van Wilma gebruiken als stemlokaal. 

Men gaat de voordeur in en de schuifpui uit. Gastvrouw/gastheer zal 

dit begeleiden (ook ivm de muziekschool ‘s middags). 

De kinderen via de bovenbouw-ingang naar binnen.  

Peuterspeelzaal licht Wilma in als het doorgaat. 

De gemeente gaat eerst kijken of het mogelijk is dat de kerken 3 

dagen open gaan. Wilma heeft in eerste instantie nee gezegd, maar 

de gemeente mag komen overleggen als het echt niet mogelijk is. 

 

5. Ante 

Ik heb nog geen stukken voor de GMR vergadering voor 23 nov. Wilma 

heb jij een onderwerp wat we moeten bespreken in de MR? 

N.v.t. 

 

6. Terugkoppeling GMR van 5 okt. (financiële cursus alleen GMR, PR en 

passend onderwijs komen op jaarplanning, input leraren geleding 

over gesprekkencyclus) 

- Financiële cursus is niet open voor MR-leden. De hele GMR gaat 

deze cursus volgen. 

- PR en passend onderwijs zal extra aandacht aan besteed worden.  

- De gesprekkencyclus: het was voor veel leraren lastig, omdat het 

nieuw was. Voor onze school verandert er niet veel. Voor andere 

scholen verandert er wel e.e.a. Voor ons is de enige verandering dat 

het personeelslid het verslag moet schrijven, i.p.v. de directie. 

In het directieberaad is besproken dat het belangrijk is om de zaken 

die in het directieberaad besproken worden, te delen met het team. 

 

7. Schoolplan 

a. Hoogbegaafde leerlingen 

De studiedag van voor de herfstvakantie is niet doorgegaan, i.v.m. 

afwezigheid van leerkrachten. Deze is verplaatst naar de vrijdag 

voor de voorjaarsvakantie. 

Ante/Zeewolde-breed: morgenmiddag wordt de subsidieaanvraag 



rond gemaakt voor Zeeluwe, om het plan te kunnen uitvoeren 

(beleidsstuk Zeewolde-breed).  

b. Nieuwe indeling schoolplein 

Er komt meer groen, een modderkeuken, klim-mogelijkheden, 

verstopplekken. Door te luisteren en kijk naar het spel van de 

kinderen, komen er ideeën.  

 

 

8. Rondvraag/Afsluiting  

(volgende vergadering: zie onderstaand schema) 

- De tuincommissie is opgestart; Wilma slingert het nog even een 

keer aan. De groep is nog niet heel groot: 3 ouders. 

- Sponsorloop: nu al boven de 2000 euro (nog niet alle gezinnen 

hebben een bedrag overgemaakt). 

 

Voorstel data MR-vergaderingen 2020-2021 - bij voorkeur 1 week 

voor de GMR 

 

 

 

 

 

 

 

MR GMR Onderwerpen 

29 sept 5 okt  

17 nov 23 nov Leerlingaantal 1/10, aantal fte, Schoolplan: Hoogbegaafde 
leerlingen, nieuwe indeling schoolplein 

19 jan 25 jan  

16 febr  Concept vakantierooster,  

23 maart 29 maart Formatieplan,  

25 mei 7 juni  

(Reserve: 6 
juli) 

  


