
 

 

  
  
Notulen MR-overleg 29 september 2022 
  

Aanwezig: Cobi oude Hesselink, Kirsten Waanders, Dorien Haverkort, Brigit Hilgerink Lisanne Wolbert 
Ivo oude Aarninkhof, Marga Ziegerink 
Notulist: Dorien Haverkort  
Gast: Jasper Diele en Quinten Mulder (vanaf punt 6) 

  
  

MR-vergadering  
  

1. Opening en vaststellen agenda  
Coby opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

  

2. Notulen en actielijst vorige vergadering  
Notulen zijn goedgekeurd.  

  
3. GMR  

- 
4. Jaarplan 

Is goedgekeurd wat betreft de punten die er op staan. Er kunnen altijd punten worden toegevoegd.  
Sociale veiligheid: Hackshield is een project vanuit de gemeente.  Ze proberen de kinderen vanaf 8 jaar 
hierin mee te nemen. Er zijn goede resultaten hiermee behaald. Het is een app/game die gespeeld kan 
worden. Het kan individueel gespeeld worden en er zit ook een lesprogramma bij.  Wordt in de week van 
de mediawijsheid gelanceerd.  
  

5. Brede brainstorm 
Geen aanvullingen 
 

6. Opening MR met directie 
Coby heet  Jasper en Quinten welkom.  

  
7. Notulen (gedeelte waarbij directie aanwezig is) 

 Goedgekeurd 
 

8. Mededelingen directie 
Het tevredenheidsonderzoek van afgelopen jaar is niet van die kwaliteit zoals we gewend waren van 
onze eerdere aanbieder. De terugkoppeling volgt omdat het wel is afgenomen. Deze is wel heel positief 
alleen waren de vragen niet relevant en passend genoeg. In de toekomst wordt weer een goed 
kwalitatief tevredenheidsonderzoek afgenomen in aanloop naar het nieuwe beleidsplan.  
 

9. Centrale schoolbespreking 
De schoolbespreking ziet er positief uit.  
 



 

 

 
10. Covid stappenplan 

De MR heeft dit plan voorgelegd gekregen. Het is een duidelijk plan.  
 
 

11. Rondvraag 
Hoe worden de data voor studiedagen vastgesteld?  Deze worden aan het begin van het jaar gepland. 
Ze worden verdeeld over alle dagen van de week zodat alle ouders en alle leerkrachten gelijk voordeel/ 
nadeel hebben.  
Wordt het thema duurzaamheid behandeld op school? In de methode Blink zit dit geïntegreerd, net als 
bij begrijpend lezen. In het gebouw moet door de gemeente geïnvesteerd worden wat betreft 
duurzaamheid. Dit ligt niet bij de school omdat zij investeren in kwaliteit voor onderwijs.  
 
 

12. Sluiting 
Cobi sluit de vergadering om 20.28 uur. 
 

 
Bijlage: Actielijst MR-overleg  
  
Beschrijving  Actie  Aanhouden/uitgevoerd  
PowerPoint kleuteronderwijs aan MR leden tonen Lisanne sept 2022 
Informatie over Hackshield mailen naar MR; programma voor sociale 
veiligheid.  

Marga sept 2022 

Waarom zijn studiedagen verdeeld over de hele week en zo aan het 
begin van het schooljaar? Communiceren met ouders in nieuwsbrief.  

Quinten sept 2022 

   

   

   

  
 


