
MR Obs Koolhoven  

Notulen vergadering 1  

14 september 2021 

Status notulen: vastgesteld 

Aanwezig: Heleen van Laarhoven, Lotte Heijkants, Anne Mutsaers, Peter Klaassen, Linda Huijsmans, 

Joost van Esch, Raymond de Haan (sluit aan via teams), Suzanne van Hoek. 

Afwezig (met kennisgeving): Saskia Oude Middendorp 

Notulist: Suzanne van Hoek 

 

Opening 

Anne heet nieuwe ouders welkom. We starten met een voorstelrondje van alle leden van de MR.  

Agenda vaststellen 

Agenda is vastgesteld. De schoolgids is nog een actiepunt voor de desbetreffende werkgroep.  

Huishoudelijke reglement  

Vergaderdata: Woensdag is vergaderdag. Anne doet voorstel voor vergaderdata.  

Alle stukken die worden aangeleverd worden via Anne rondgestuurd naar de andere MR-leden. 

Bijvoorbeeld stukken van Passend onderwijs. 

Als de notulen is vastgesteld stuurt de secretaris van die notulen deze door naar Huub. Huub plaatst 

de notulen dan op de website. 

Artikel 4 wordt aangepast. Staat nu 2 weken voor vergadering agenda versturen, maar iedereen is 

akkoord om de agenda 1 week van tevoren de agenda door te sturen. 

QenA: We nemen hem op in huishoudelijk reglement. Vragen vanuit Raymond naar voorzitter. 

Vanuit MR stuurt voorzitter de vragen door naar Raymond. Antwoorden worden verzameld in QenA. 

Formele documenten wil Linda in de drive zetten. 

Artikel 9, puntje 2 weghalen. 

Verkiezing pakken we dit jaar met alle MR-leden op. 

Rolverdeling en werkgroepen vaststellen 

Werkgroepen: 

Financiën (Joost en Peter) 

Passend onderwijs (Saskia, Linda, Suzanne, Heleen) 

Communicatie (Lotte, Suzanne, Peter, Joost) 

Cao-werkdruk (Anne, Lotte) 

Rollen: 

GMR (Anne en Joost?) 



Secretaris (Allen op roulatie, Heleen, Joost, Linda, Lotte, Peter, Saskia, Suzanne) 

Penningmeester (Heleen) 

Voorzitter (Anne) 

Vicevoorzitter (Joost) 

Formele documenten in de drive zetten. (Linda) 

Jaarverslag 

Communicatiewerkgroep heeft dit wederom weer goed gedaan. Nog niet van alle werkgroepen is er 

reactie gekomen. Joost en Anne gaan dit samen in volgend overleg voorbereiden. (Actiepunt) 

Poster en koolblaadje 

Nieuwe ouders worden in Koolblaadje voorgesteld. Ook de poster is gemaakt (voor bij de ingangen). 

Dit regelt Anne. 

Ingebracht agendapunt van Linda 

Is het toegestaan om meerdere studiedagen een week achtereenvolgens te plannen, zoals het ook 

dit schooljaar gepland is? 

Raymond reageert: MR stemt in voor het vakantierooster voor mei (einddatum). Mag je een 3daagse 

werkweek. 4 studiedagen achter elkaar plannen volgens Linda niet mogelijk. Raymond heeft zijn 

informatie vanuit rijksoverheid. Linda ook.  

Raymond legt verder uit: Beredeneren van groep 1 t/m 8. Groep ½ geldt het op OBS Koolhoven niet 

voor aangezien ze al aangepast rooster hebben, 4-daagse schoolweek. Je mag bij deze groepen wel 

een dag inplannen voor studiedag, ondanks de kinderen dan een 3-daagse schoolweek hebben. De 

Wel geldt dit punt voor groep 3 t/m 8. Die dagen moeten daar wel zoveel mogelijk gespreid zijn. Het 

zijn 6x en 1 lesvrije week voor alle kinderen. In coronatijd waren dit 2 weken. Uit enquête liever 1 

werkvrije week i.p.v. verschillende losse dagen.  

Er blijkt verschillende info te zijn tussen Raymond en Linda, beiden info vanuit rijksoverheid. 

Informatie samen ophelderen. Linda stuurt informatie door naar Raymond. Raymond gaat ook op 

zoek naar zijn stukken. In te brengen info wordt per mail aan elkaar verstuurd. Linda en Raymond 

gaan hierover samen in gesprek. Volgende agenda/vergadering terugkoppeling vanuit dit 

onderwerp. 

Inbreng vanuit directie 

Coronaregelgeving: Iedere school is vrij hierin keuzes te maken, wordt er één lijn vanuit bestuur 

getrokken? Ouders in school? Hoogstnoodzakelijke ouders laat Raymond toe in school. Nieuwe 

leerlingen mogen ook gebracht worden door ouders/verzorgers. Voorstel: Handhaven van geen 

ouders in de school. Vanuit communicatie is er een enquête gehouden over communicatie van 

school naar ouders. Dit meenemen in besluit hoe verder na corona. Deze enquête wordt binnenkort 

gepresenteerd door MR-leden aan Smal-MT.  In dit gesprek kan er een voorstel komen. 

Kennismakingsgesprekken worden fysiek geeft Lotte aan en dit beaamd Raymond. Waar zit de 

behoeften bij ouders? Hiervoor de enquête gebruiken van afgelopen schooljaar. Heleen (misschien 

met Lianne) en Raymond plannen samen een moment samen met het Smal MT.  

 

 



Passend onderwijs 

Heleen, Lotte en Suzanne bekijken nog de aangepaste kwaliteitskaart (KK) Leesproblemen (maandag 

20 september). Kijken of de kaart compleet is en of we akkoord kunnen gaan. Alle andere KK zijn 

goed gekeurd. 

Rondvraag 

Joost: hoe gaan we komende vergadering indelen? Antwoord: Volgende vergadering eerste gedeelte 

met MR-geleding en tweede gedeelte sluit Raymond aan. Anne en Joost sluiten dit kort met 

Raymond. 

Sluiting  

Anne sluit de vergadering. 

 


