
 

Notulen MR-vergadering OBS Koolhoven d.d. 21-12-2022 
 
Aan- en afwezigen: 
Aanwezigen: 

- Anne Mutsaers 
- Sofie Buijs-Henrichs 
- Doortje van der Linden-Couwenberg 
- Joost van Esch  
- Saskia Oude-Middendorp 
- Peter Klaassen 
- Raymond de Haan  

 
Afwezigen: 

- Suzanne van Hoek 
- Linda Smits-Huijsmans  

 
Agendapunten: 
 

1. Notulen d.d. 23-11-2022 
De notulen wordt vastgesteld. Linda stuurt deze door naar Huub en zet ze op de 
drive. 
 

2. Actielijst doorlopen 
De actielijst is doorlopen en is geactualiseerd.  
 

3. Q&A: 
We hadden een korte vraag over de rekenproblemen, Raymond ligt toe dat het op 
Koolhoven minder opvalt dan op landelijk niveau.  
Geen aanvullende vragen naar aanleiding van de Q&A. 

 
4. Mededeling directie: 

Mededeling dat de fusie met kinderopvang nu rond is en gevierd gaat worden begin 
januari met het personeel. 

 
5. Begroting: 

Is gepresenteerd door Raymond. Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
Aanwezigen stemmen in.  

 
6. Vrijwillige ouderbijdrage: 

Hoe gaat de school om met de vrijwillige ouder bijdrage? Maximale bijdrage aan 
specifieke activiteiten zijn vermeld in de schoolgids.  
Alle bedragen staan al in het begin van het schooljaar vast. Wanneer er iets 
veranderd in deze kosten gaat de hulpvraag eerst naar Raymond. De bijdrage blijft 
wel vrijwillig, maar het wordt wel dringend gevraagd.  
Opmaatgroep is bezig met beleid rondom de vrijwillige ouderbijdrage, de GMR volgt 
dit.  
 

7. Verkeer: 
Bij “Thuis in Koolhoven” was er een peiling, hieruit kwamen de volgende punten: 
zigzag hekken waren gewenst op een bepaalde plek en meer zicht op de fietspaden.  
We bespreken dat dit niet meer de verantwoordelijkheid is van de MR. Werkgroep 
communicatie legt dit terug bij ouders van de school. 
 

8. Formatie: 



Wanneer het formatieplan op de agenda staat, wordt er meer tijd ingepland om dit 
tijdens de vergadering te bespreken en te bekijken.  

 
Deel zonder directie 
 

9. MR format werkgroepen 
Werkgroep passendonderwijs zou graag met KC in gesprek willen.  
Werkgroep communicatie heeft op dit moment geen extra hulp nodig. Format en 
doelen worden in januari besproken en doorgestuurd. 

 
10. Rapportfolio 

We evalueren het rapportfolio, de volgende punten geven mee aan directie: 
Hoofdpunten: 

- Papieren versie 
- Uitdragen van leerlijnen beter communiceren, we snappen de gedachten er achter. 
- Overlapping leerlijnen bij gym en alle groepen 
- Persoonlijke noot naar kind, niet wat er is gedaan maar hoe het is gedaan door het 

kind.  
- Kost het als leerkracht extra administratie nu alleen of ook later nog na de 

tijdsinvestering? 
 

11. Mentimeter 
Er komt bij de Mentimeter veel terug wat ook uit de enquête van vorig jaar kwam. 
Werkgroep communicatie pakt de hoofdlijnen op. 
Werkgroep HPO neemt de communicatie richting ouders over HPO mee in het 
jaarplan. 
 

12. GMR 
Nieuwe ARBO groep is bekend.  
Begroting is besproken van Opmaat.  
Flinke FTE afname binnen de stichting, de komende jaren. Op OBS Koolhoven ook 
formatie vermindering door terugloop leerlingaantal en stoppen NPO-gelden. 
 

13. Rondvraag 
Begroting van MR wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.  


