
Agenda gezamenlijke vergadering  directie en MR Hartevelden 

Datum: 8 maart 2021 

Tijd: 20.00 (gezamenlijk)        LET OP: 19.30 uur (onderling)   

Locatie: LIVE vs Teams   Versie: 8-6-2022 8:21 

 

Aanwezig: Jette Oonk, Menno de Vos (voorzitter vergadering), Marcel van Gaal (voorzitter MR), Annemarie 

Krielen, Inger Kuiper , Angela Stal (notulist), Diana Verkaaik, Frank Vissers, Djago Smits 

Onderwerp Bijlagen 
Status 

1) Opening vergadering 
 

2) Vaststellen agenda 
 
3) Mededelingen 

- Vanuit directie 
Jette vertelt over de studiedagen die door leerteam geel zijn verzorgd. De 
studiedag ging over werken vanuit doelen. Door de hele school op dezelfde 
manier gaan werken. Annemarie en Angela hebben dit gedaan. Uit het team 
kwamen positieve geluiden. Het was een praktische dag, waar we allemaal 
meteen mee aan de gang kunnen. Het krijgt ook nog een vervolg. 

- Vanuit geledingen: GMR / MR 
Er wordt een vacature uitgezet voor de Mr en de GMR. Als er teveel mensen 
reageren, dan worden er verkiezingen gehouden.   

- Vanuit werkgroepen: ouders / overblijven 
Vanaf volgende week gaan we terug naar het oude buiten speelrooster. De 
kinderen mogen weer zelf gaan kiezen waar ze willen spelen. 

 
4) Notulen vorige vergadering(en) 

a) Voorlopige notulen 13 november 2022   
Frank en Marcel maken een voorstel over wat er op de website komt. Menno 
stuurt artikelen die hij heeft. 
Menno kijkt naar het regelement van de opmaatscholen en personaliseert dit. 
Hij stuurt het document jaarplanning ook mee.    

 
5) Ter instemming  

 
a) Ter advies 

Financiën: begroting 2022 (concept) 
De begroting zag er goed uit. Er waren geen echte bijzonderheden. Wij 
geven een positief advies. 

 
 

6) Ter bespreking 
a) Vakantieplanning 

We kiezen niet voor de herfstvakantie, maar voor de week na de 
carnaval (goed om de extra week na het LVS te hebben om dit goed te 
kunnen analyseren) en de juniweek laten we ook staan. Dan is ook de 
verdeling van de weken tussen de vakanties goed. 
We hebben nog 6,5 dag over. We moeten die dagen nog verdelen over 
de weken. Rekening houdend met de 7 weken van 4 dagen. Voor 1 
mei moet de verdeling klaar zijn. We gaan dat met de 
leerkrachtgeleding van de Mr samen met Jette inplannen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
b) Vooruitzicht groepsverdeling 

We gaan 16 groepen formeren. Dit kunnen we nog een jaar in stand 
houden. Dit kan door de NPO gelden en de werkdrukverlichting. Het 
streven is om voor de meivakantie de opzet klaar te hebben. Na de 
vakantie inclusief poppetjes. Menno vraagt om 3 verschillende 
keuzemogelijkheden, waaruit we kunnen kiezen.  

c) Update Corona (mondeling) 
- personeel / bezetting 3 personeelsleden besmet. De besmettingen bij 
de kinderen valt mee. Nog geen klassen naar huis, omdat de leerkracht 
vanuit huis heeft lesgegeven met ondersteuning van een stagiaire en 
een klassen assistent in de klas. Alle leerkrachten zijn bereid om alles 
mee op te vangen, maar de rek gaat er een beetje uit. Menno geeft aan 
dat het heel goed is om expliciet naar ouders te benoemen, dat de 
leerkrachten er alles aan doen om de klassen te bemannen met kunst 
en vliegwerk.  
- ouders in de school/nieuwe maatregelen. 
Fijn dat de ouders weer in school mogen. Jette geeft aan dat ze het 
leuk vindt om weer ouders te zien in school.  
Jette kijkt nog even of ze het stukje van de ouders nog kan aanpassen 
voor de groepen 1-2. 
Er wordt geopperd om dit pas na de persconferentie in te laten gaan. 
Frank en Djago geven aan dat de besmettingscijfers nu wel hoog zijn. 
Moeten we het dan al los laten? 
De open dag is 26 maart. Dan komen er ook ouders binnen. Nu is het 
voorstel om de versoepelingen op maandag 28 maart in te laten gaan. 
Jette stuurt dan nog een nieuw stukje, waar wij naar kunnen kijken. 
Goed om daar in mee te nemen dat we het online werken verder 
blijven ontwikkelen. Dit zodat de leerkrachten snel kunnen schakelen.   
 
 

d) Evaluatie groep 7 
Het is volgens ons vloeiend verlopen. We hebben een enquête gehouden 
onder de kinderen en de ouders. De uitkomsten zijn nog niet helemaal 
uitgewerkt op papier, maar Jette deelt het alvast met ons. We hebben het 
gisteren pas besproken met de leerkrachten van groep 7.  
Wat ons opgevallen is: dat veel kinderen zich minder goed kunnen 
concentreren.  
Er zijn 11 kinderen die aangeven dat ze de vorige groep fijner vonden. Dit 
kwam uit alle 3 de groepen 7A, 7B en 7C. 
Aankomende tijd komt de focus te liggen op de rust in de klas.  
Dramataal start binnenkort.  
De leerkrachten gaan tijd maken om met individuele kinderen dingen te 
bespreken. (Leerkrachten vonden het in sommige gevallen jammer dat ze niet 
wisten wie de enquête ingevuld hadden, omdat ze zo niet in gesprek kunnen 
gaan met het betreffende kind.)  
En we gaan Vensters binnenkort afnemen. 
 
De ouderenquête is heel fijn ingevuld. We zijn trots op de antwoorden. Het 
hoogste scoort de vraag over de meerwaarde dat er een leerkracht meegaat 
naar groep 8. 
We constateren dat we heel tevreden zijn over hoe het gaat. We houden oog 
voor de verbeterpunten.  
Kort terugkoppelen naar de ouders van de groepen 7: mensen bedanken voor 
de input en dat we het blijven volgen. 



e) - DLT Directeur Leerkring  
- De Wijk (Open Dag / 26 maart) 
 

 
7)  Ter informatie 
       a)   

 
8)  Rondvraag 

Angela: Wie gaat er naar de GMR? Menno gaat naar de GMR op 28 
maart. Angela stuurt de mailing door naar iedereen. 

9)  Sluiting vergadering 
 
De volgende vergadering is op 19 april half 8 in de teamkamer van 
Hartevelden. 
 
 
 

 


