
Notulen MR  

Datum: dinsdag 22 maart 2022 

 

Aanvang: 18:00-20:00 uur 

 

Aanwezig:  Reshmie Ramnath 

  Leslie Nootenboom (notulist) 

  Michelle Geers (- de Deugd) (voorzitter) 

  Kajel Singh 

 

 

Opening 

Michelle meldt dat Tabitha ziek is. Leslie notuleert deze keer. 

 

Mededelingen 

- Op dit moment zijn er twee leerkrachten gym (Flavio en Maurice). Maurice moet nog 

afstuderen (is 4e jaar student). Flavio is tot en met 22 april aanwezig. 

- Aan de ouders van groep 2 en groep 8 was gemeld dat een invaller gevonden was, 

maar dit vervalt. Een vacature staat inmiddels uit voor de onderbouw. Bekend is 

verder Barbara onze school gaat verlaten.  

- Vorige week is een gesprek geweest met een lio-stagiaire (leerkracht in opleiding) 

voor de bovenbouw. Deze week volgt nog een gesprek. 

- Oekraïne: in Rijswijk zijn 25 gevluchte kinderen in een hotel ondergebracht waarvan 

20 kinderen in de leeftijd van het basisonderwijs. Met de gemeente Rijswijk en 

scholen is afgesproken dat drie locaties in aanmerking komen voor deze kinderen 

(dus niet op elke school een aantal kinderen. Onze school heeft echter geen plek, 

geen personeel en geen materiaal.  

In groep 6, 7 en 8 is gesproken over de oorlog, maar in andere groepen is ervoor 

gekozen hier niet over te praten.  

- In het Melodietje is de vacature voor een nieuw lid oudergeleding geplaatst. Een 

vader uit groep 2 was enthousiast. Mogelijk kan hij in de MR van 17 mei al 

deelnemen. Dit betekent dat Reshmie deze keer voor het laatst deelneemt. De MR is 

dankt haar hartelijk voor haar inzet. 

 

Vaststellen notulen 8 februari 2022 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

Acties 

- Op zoek naar vervanger voor Reshmie (zie mededelingen) 

- Doelen MR (is geagendeerd voor deze vergadering) 

- Ouderbetrokkenheid (is geagendeerd voor deze vergadering) 

- Leerlingenraad (is geagendeerd voor deze vergadering) 

 

Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 



 

Agendapunten 

Voortgang en inhoud programma’s i.v.m. achterstanden door Corona 

Zoals vorige keer al gemeld hebben we afscheid genomen van de taaldans juf. Inmiddels is 

er een nieuw taaldans juf (Ava) voor groep 1 en 2. Voor groep 3 niet i.v.m. beschikbare 

tijden van Ava. Ze bevalt tot nu toe goed. Kinderen zijn ingedeeld in niveaugroepjes 

(taalsterke kinderen bij elkaar en taalzwakke kinderen vormen ook een groepje). In het 

nieuwe schooljaar heeft Ava wel meer tijd beschikbaar. Voor groep 4 is er sinds drie weken 

beeldende vorming. 

Verder zijn er geen veranderingen m.b.t. NOP-gelden. Wel is bekend geworden dat NPO-

gelden met twee jaar verlengd worden. 

 

Gedragsprotocol 

In de versie die we bespreken zijn nog enkele kleine aanpassingen doorgevoerd. Leslie 

geeft aan protocollen van andere scholen bekeken te hebben, maar ten opzichte van het 

gedragsprotocol van onze school geen grote verschillen zag. Er is geen landelijk protocol, 

maar er zijn wel landelijke eisen waaraan zo'n protocol moet voldoen. Aan scholen zelf om 

hier een eigen invulling aan te geven.  

In het gedragsprotocol van onze school blijven we gewenst gedrag stimuleren. De leerkracht 

schaalt de ernst van het gedrag in. Bij kleuters gebeurt dit op een ander level, maar is de 

essentie dezelfde. 

 

Wat betreft sociaal-emotionele ontwikkeling wordt nu nog Kwink gebruikt. Niet elke 

leerkracht vindt dit prettig werken. Er wordt door een werkgroep (met een leerkracht van de 

onderbouw, middenbouw en bovenbouw) gekeken naar een alternatief wat schoolbreed 

gedragen wordt. Belangrijk ook dat leerkrachten trainingen kunnen volgen. 

Vanuit de oudergeleding wordt opgemerkt dat sociaal-emotionele ontwikkeling al jarenlang 

hoog op de agenda staat, maar dat dit niet meer uitgesteld moet worden. Belangrijk ook dat 

kinderen die eronder lijden aandacht krijgen en dat vooral startende leerkrachten trainingen 

en cursussen gaan volgen. 

Voor social media en seksualiteit zal gebruik gemaakt worden van pakketten van GGD. Voor 

bepaalde culturen ligt het onderwerp seksualiteit erg gevoelig. 

 

De MR stemt in met het gedragsprotocol. Via Social Schools zal dit gedragsprotocol 

verspreid worden (actie). 

 

Vervolg doelen voor de MR 

Afgesproken is om ouderbetrokkenheid op de jaarplanning van het volgende schooljaar te 

zetten (actie). Dit onderwerp wordt besproken aan het begin van het schooljaar, halverwege 

en aan het einde. 

Deze week zijn we gestart met inloopochtenden. Inschrijvingen gaan via social schools. 

Hulpouders; dit komt op gang. 

Socials schools: vanuit elke groep wordt er wekelijks een update geplaatst. 

Vanuit de oudergeleding wordt gevraagd wat de behoefte vanuit school is. Belangrijk dat de 

drempel leerkracht-ouders laag is (bijvoorbeeld gesprekken tussen ouders en leerkrachten 

bij het hek voor- of na schooltijd). Verder zouden thema-avonden (een voorleesavond 

bijvoorbeeld) weer georganiseerd kunnen worden. 

 



Leerlingenraad 

Wellicht is er een samenhang met de te kiezen nieuwe methode voor sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Het is niet zinvol om ad hoc iets op te zetten. Het opzetten van een 

leerlingenraad wordt ondergebracht bij de werkgroep sociaal-emotionele ontwikkeling 

(actie).   

 

 

Afsluiting 

 

Vanuit de oudergeleding is er nog een vraag over hoe leerkrachten omgaan met signalen 

over een onveilige situatie en hoe leerkrachten omgaan met social media. Dit heeft aandacht 

binnen de school. Bekend is dat nieuwe leerkrachten hiermee nog ervaring moeten opdoen.   

 

 

Acties 

 

- Gedragsprotocol plaatsen op Social Schools 

- Ouderbetrokkenheid op jaarplanning van het volgende schooljaar plaatsen (aan het 

begin, halverwege en einde van het schooljaar) 

- Opzetten leerlingenraad laten meenemen in werkgroep sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

 

 

  

 

  


