
Notulen MR-vergadering OBS Koolhoven d.d. 17 november 2021 
 
Aan- en afwezigen:  
Aanwezigen:  

- Anne Mutsaers 
- Heleen van Laarhoven 
- Suzanne van Hoek 
- Lotte Heijkants 
- Joost van Esch 
- Peter Klaassen 
- Raymond de Haan  

 
Afwezig (met kennisgeving)  

-  Linda Smits-Huijsmans 
-  Saskia Oude-Middendorp 

 
Agendapunten:  

1. Opening en vaststellen agenda 
Anne opent de vergadering.  
Voor de volgende vergadering dient een agendapunt rondom de studiedagen nog opgenomen te 
worden. (Dit was een vraag van Linda) 
 

2. Notulen d.d.  
De notulen wordt vastgesteld. Heleen stuurt de notulen door naar Huub voor publicatie website en 
naar Linda voor op de drive.  
 

3. Actielijst doorlopen 
De actielijst wordt doorlopen en geactualiseerd.  
 

4. Kwaliteitskaart Passend Onderwijs 
Intern is er een communicatiefout opgetreden. De werkgroep heeft de vraag opnieuw via Anne 
gesteld. Anne pakt dit eerst op en neemt de vraag vervolgens mee naar het vooroverleg met  
Raymond.  
 

5. Formatieplan 
Door mobiliseren van leerkrachten en zwangere leerkrachten zijn er vacatures op obs Koolhoven 
ontstaan. Op dit moment staan er veel vacatures open in de regio, dus zijn we vanuit het netwerk 
mensen gaan werven.  
Op dit moment kunnen we alvast vertellen dat er een aantal nieuwe mensen zijn aangenomen. 2 
leerkrachten zijn aangenomen van een derde zijn we nog in afwachting. Dit betekent dat 1,4 fte op 
dit moment is opgelost.  
Er staat alleen nog een aankomend zwangerschapsverlof van een collega open.  
Het nijpende probleem is dus in korte tijd goed opgelost.  
 

6. Verzetten vergadering Avondvierdaagse 
De vergadering die viel in de Avondvierdaagse wordt verzet naar 15 juni.  
 

7. Begroting.  
De begroting loopt per kalenderjaar. Er is dit jaar een overschrijding, dit is niet erg maar wel een 
aandachtspuntje.  



In een scholing is gezegd dat de school verplicht is om geld vrij te maken. Raymond heeft alleen de 
informatie dat het budget opgesteld is naar aanleiding van het leerlingaantal. Raymond gaat dit nog 
even navragen.  
 
Begrotingsjaar ’22 is zo goed als kloppend. Raymond maakt afspraak met Joost en Peter, 9 december 
van 13.30-14.30 
 

8. Extra puntje; husselen 
Dit schooljaar start er een actieonderzoek waarin wordt onderzocht om de groepen na groep 5 
eenmaal te husselen. Het actieonderzoek zal een advies uitgeven om dit wel of niet te doen. Dit punt 
komt begin van het nieuwe jaar opnieuw terug op de agenda. Als MR mag je hierover meedenken.  
 

9. Extra puntje; Corona 
Morgen worden in het koolblaadje de afspraken rondom Corona herhaalt.  
Ouders stellen vervolgens de vraag hoe het er momenteel op Koolhoven voorstaat. Voorheen werd 
er bij een besmette leerling een bericht uit gedaan, maar deze berichtgeving is al lang geleden. 
Ouders van de desbetreffende klas worden voortaan geïnformeerd en niet eer de gehele school. Ook 
dit wordt gecommuniceerd in het Koolblaadje.  
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10. Werkgroepen Pitch je groep:  
De werkgroepen CAO/Arbo, Communicatie en Passend onderwijs pitchen hun plannen.  
 

11. Informatief 
‘Wat betreft de verkeersveiligheid: misschien goed om vanavond te melden dat we gisteren van de 
gemeente hebben vernomen dat de bestelde materialen t.b.v. de aanpassing van het wegdek in 
week 5 geleverd worden. Om zo min mogelijk verkeersoverlast te veroorzaken, heeft de gemeente 
besloten om de werkzaamheden in week 9 (carnavalsvakantie) plaats te laten vinden. De weg wordt 
dan aan beide kanten afgesloten.’ 
 

12. Rondvraag:  
Anne neemt nog telefonisch contact op met Saskia 
 

13. Terugblik: 
De nieuwe manier over hoe de communicatie loopt wordt als prettig ervaren, zoals ook de agenda. 
Verder wordt opgemerkt dat we nog steeds een stukje zoekende zijn in de QenA en dat er toch 
steeds ook wat tijd verloren gaat in de vraag van wat is de rol van MR.  
 


