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Notulen van de MR-vergadering van 27 november 2019 

 

Aanwezig: Marije, Tim, Mirjam, Lieke, Monique, Jessica (gedeeltelijk) en Chantal  
Afwezig:  - 

1. Openingen welkom 

Jessica heet iedereen welkom. We starten gezamenlijk met de MR, OR en de leerlingenraad. De 

leerlingenraad vertelt ons iets over het onderwerp pesten. Dit wordt hun speerpunt. 

2. Mededelingen(Jessica) 

1.De  leerlingtelling op 1 oktober 2019 was 195 leerlingen, dit is iets minder dan de prognose. Volgens 
Jessica komt dit door verhuizingen, doorverwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs en 
we hebben afscheid moeten nemen van 2 gezinnen. 
 Het zou trouwens fijn zijn dat de leerkrachten even doorgeven aan de ouders wanneer er nieuwe 
kinderen in de klas komen of als er kinderen weggaan. 
2.Nienke Nijhof werkzaam in groep 7/8 wordt gedetacheerd vanuit het speciaal onderwijs. 
Jessica vertelt hoe het gaat met haar in de groep. 
3.Er zal dit jaar i.p.v. een opendag een openweek zijn. Dit zal zijn vanaf maandag t/m  donderdag en 
donderdagavond. Dit zal niet tegelijk vallen met andere Protestanschristelijke scholen maar wel met 
de Peppel en Columbus junior. Cynthia Beldman maakt een flyer deze wordt op facebook en 
instagram gepost. Kees gaat met groep 8 een promo filmpje maken. 
4.Afscheid Henk Slabbekoorn op 12 december. Zijn werkzaamheden worden overgenomen door 
Maud Berendsen. 

3. Foto mr. 

Er is een prachtige foto gemaakt van de medezeggenschapsraad   door Jessica. 

4. Rondvraag 

Jessica: De begroting van de stichting is gepresenteerd in de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad. Hij moet nog goedgekeurd worden.  

5. Goedkeuring van de notulen van 2 oktober 2019 
5. Dit punt is nog niet gerealiseerd vanwege het slechte weer. 
8. Marije heeft navraag gedaan maar dit kost teveel  geld. 
 De notulen van 2 oktober 2019 zijn goedgekeurd. 

6. Schoolplein 3.0 

Zie notulen “Groen schoolplein”de Twijn 
4 december 2019 is er een bijeenkomst van de vereniging  van eigenaren. 
In april wordt het verkeersplein geopend. 
7. Website MR. 

Zie bericht Parro van Lieke. Zij zal nog wat aanpassingen doen. 
 
8. Hoofdtelefoons groep 4 tm 8 
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Elk jaar krijgen de kinderen van groep 4 t/m 8 een nieuwe hoofdtelefoon. Kees zal op zoek gaan naar 
een betere hoofdtelefoon. Tim zal hierover nog een reactie geven. 
Reactie Tim: 
Tim heeft aangegeven dat het niet om het goed specifiek gaat, maar om goederen in het algemeen. 
Het zou goed zijn als hierover na wordt gedacht. Wat mag je verwachten van ouders/verzorgers cq. 
wat zegt het Primaire Onderwijs over de kosten van onderwijs.    
  

9. Schoolgeld 

Er wordt in de wandelgangen gezegd dat het schoolgeld teveel is. En men vraagt zich af of er nog veel 

mensen het I pad geld niet betalen. Marije koppelt dit terug naar Jessica. Ook is de vraag wat de 

kosten op dit moment zijn van de schade van de Ipads. Er wordt door Oudergeleding aangegeven dat 

sinds de start van het “Ipadonderwijs” er door de jaren heen alleen maar regels, financiele 

vergoedingen zijn toegevoegd en dat dit mogelijk een oorzaak is van het niet betalen van de 

Ipadgelden. Dit zal moeten worden onderzocht. Er wordt door Oudergeleding aangegeven dat sinds 

de start van het “Ipadonderwijs” er door de jaren heen alleen maar regels, financiele vergoedingen 

zijn toegevoegd en dat dit mogelijk een oorzaak is van het niet betalen van de Ipadgelden. Dit zal 

moeten worden onderzocht. 

10. Doel kraanwaterdag 

Tim vraagt zich af wat wij als doel hebben met de kraanwaterdag. Is het de bedoeling dat de kinderen 

dan alleen water mogen meenemen? Dit is niet onze bedoeling, de ouders bepalen wat hun kind 

meeneemt. Tim vindt dat er duidelijk gecommuniceerd moet worden naar buiten wat wij voor een 

school willen zijn. Tim geeft aan:  Als de school een uitstraling wil hebben van een gezonde school 

moet het dan niet het initiatief zelf nemen en bijvoorbeeld “ watertanks” plaatsen zodat de 

mogelijkheid geboden wordt aan de leerlingen zelf. Daarnaast zegt Tim dat hij het vreemd vindt dat er 

bij bijvoorbeeld voetbaltoernooien de verantwoording bij ouders wordt neergelegd, dit staat, volgens 

hem, niet in verband met het verplicht stellen van een verplichte waterdag en dan is de vraag of de 

school hier dan ook zijn verantwoording moet nemen? Willen wij een gezonde school zijn of niet? 

11. Christelijke identiteit. 

De vraag van Mirjam is , wat is ons doel met de  bijbelverhalen en wat doen wij hiermee. Hoe zit het 

op Talentrijk met de Christelijke identiteit.   Door personeelsgeleding is aangegeven dat dit een punt 

is, vanuit het schoolplan, voor het aankomend schooljaar. Dit gaat dus zeker nog op de agenda 

komen.     

12. Rondvraag 

Niets voor de rondvraag 
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