
Notulen MR vergadering

Datum: maandag 12 september 2022
Start: 19.00 uur
Aanwezig: Diki, Eamon, Gülçin, Judith, Marloes, Melissa, Onno en Stéphan
Afwezig: -
Notulist: Onno

1. Opening
Vergadering in het geopend om 19.05.

2. Vaststellen agenda
Voorafgaand aan vergadering verstrekt.
Eén extra punt, namelijk dat er op korte termijn wat stukken goedgekeurd moeten worden.
Afgesproken is dit per mail te doen.

3. Notulen van de vorige vergadering
Goedgekeurd.

4. Kennismaken nieuwe directeur met MR
Gülçin vertelt wat over zichzelf. Komt uit Kampen, getrouwd, 1 dochter. Heeft school De
Boxem in Zwolle opgestart. Haar droom was de eerste groep 8 uitzwaaien, maar toen kwam
de vacature bij De Klimboom voorbij. Daar is ze voor gegaan.
Uitgebreide procedure doorlopen met gesprekken en assessment.

Gülçin geeft aan goed gestart te zijn. Voor de vakantie al wat kinderen ontmoet.
In vakantie eerste werkdag en ontmoeting met alle collega’s. Spannend, maar wel een fijne
leuke dag.Iedereen was behulpzaam. Daarnaast waren er meer nieuwe collega's voor het
eerst. Goed opgevangen door team.

Oudergeleding van MR doet een voorstelrondje. Het verhaal van de 3 heren, komt redelijk
overeen. Centraal stond de keuze voor de onderwijsvorm, manier van werken. Ook de
kleinschalige sfeer was een belangrijk onderdeel van de keuze.
Stéphan geeft aan dat waardering te hebben voor de strakke lijn van school rondom de
pinda-allergie van z’n zoontje; waarbij Marloes/Gülçin aangeeft dat ook nieuwe leerkrachten
hier meteen in worden meegenomen.

5. Uitkomsten ouder enquete (bijlage)
School kwam er op veel punten er goed uit. De opkomst voldeed aan de gestelde normen.

Aantal leerpunten, waren:
- Groener schoolplein
- Portfolio digitaal, weinig tussentijdse voortgang waargenomen. Zeker igv kinderen

die wat achterblijven, is een eerste kennismaking in Q1 wat laat. Marloes herkent dit
en geeft aan dat hier naar gekeken wordt.

- Parro gebruik soms onduidelijk en wisselt per groep/leerkracht



- Eamon haalt aan dat uit de enquete, maar ook uit gesprekken met ouders, naar
voren komt dat er zorgen zijn over het niveau van Engels. En dan met name rondom
de spreekvaardigheid. Woordenschat van leerlingen is vaak prima. Ouders hebben
soms het gevoel dat ze zelf de kinderen de Engelse uitspraak moeten bijbrengen.

Veranderingen nav de enquête
- De veiligheid op het plein is aangepast. Leerkrachten meer verspreid
- Werkgroep visie, over digitalisering. Zodat er een doel bepaald wordt om naar toe te

werken.
- Op informatieavond is aangegeven dat het Engels programma aangepast is. Melissa

geeft aan dat het nu ook op dinsdag is. Maandagen vallen naar verhouding relatief
vaak weg, wardoor dinsdag een betere keuze is.

Volgende stappen nav enquete:

Danktanks
Gülçin geeft aan op haar vorige school met denktanks gewerkt te hebben. Dat kan bij De
Klimboom ook wat zijn. Met name rondom beleid/visie.

6. Gebruik Parro
Tijdens vorige punt ook al wat besproken, maar duidelijk is dat er verschillende
verwachtingen zijn van ouders. Maar zeker ook verschillen in hoe leerkrachten met Parro en
mail omgaan.
Nodig is verwachtingsmanagement naar ouders toe. Het is nou eenmaal niet altijd mogelijk
voor een leerkracht om stante pede te reageren.

Het Parro, maar zeker ook mailgebruik, wordt door de leerkrachten besproken. Gekeken
wordt om daarna de ouders op hoogte te stellen via een algemeen bericht.

7. Vaststellen MR jaarplan 22/23 (bijlage)
Op hoofdlijnen is dit het zelfde jaarplan als vorig jaar. Er moeten echter nog wel aanpassingen /
toevoegingen gedaan worden. Diki past het jaarplan aan qua data en namen.
Daarnaast een kort stukje voor in de Parro. Elk lid moet dan wel even een foto aanleveren.

8. Taakverdeling binnen de MR
Dit is besproken en afgesproken is

- Opstellen agenda wordt gedaan door Melissa
- Stephan blijft voorzitter
- Er is budget voor een opleiding
- Notulen zal Onno op zich nemen



9. Nieuw MR reglement (bijlage)
Definitief en bruikbaar voor alle scholen binnen de SKO. Allemaal MR-reglement doornemen en
per mail doorgeven wat opvalt en besproken moet worden.
Diki geeft last minute aan dat het niet verplicht is voor MR’s om dit reglement te hanteren.

10.  Stukken GMR (bijlage)
Kort besproken, geen acties.

11. Mededelingen uit het team
Vacature update, Eva Slot. Werkt nu in Almere, op een VO-school en wil graag weer terug naar
de basisschool, want ze mist het werken in een “eigen groep”. Gesprekken zijn al geweest,
positief advies. Helaas kan ze pas 1-12 beginnen, wat voor een “gat” zorgt.

Gekozen is voor rust en continuïteit. Ilse vangt één en ander in tussentijd op. Hierdoor vervalt de
plusklas in die periode, dat bericht komt deze week naar buiten. Komen wel opdrachten voor de
plus-klas. Invalpool is leeg.

Oudergeleding MR geeft aan hier begrip voor te hebben, omdat het niet anders kan. Wel wordt
aangegeven dat duidelijk moet zijn voor ouders dat dit een eenmalig karakter heeft. Ouders
worden morgen met een brief door school geinformeerd.

Daarnaast vervangt Maria vervangt een nieuwe leerkracht die binnen SKO naar De Klimboom is
gegaan, maar helaas vanaf dag één ziek is. Deze vervanging zal lang duren, de verwachting is
zeker tot december en misschien langer.

12. Mededelingen uit het OV
Niets bijzonders.

 
13.  Ingekomen en uitgaande post (bijlage)
Geen. MR-mailbox leeg.

14.  Rondvraag / w.v.t.t.k
Geen vragen/nieuwe punten.

15. Sluiting
Rond 21.15 is de vergadering gesloten.

Actiepunten lijst

- Allen: fotootje aanleveren bij Diki voor Parro
- Allen: GMR-reglement/stukken voornemen en feedback rondsturen
- Diki past jaarplan aan op data en namen
- Diki maakt een opzet voor het stukje voor in de Parro
- Gülçin stuurt een aantal stukken ter goedkeuring naar de MR. Indien deze instemt kan

dit per mail worden afgehandeld, waarna Melissa en Stéphan tekenen.


