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Datum: Maandag 21 maart 2022 
Tijd:  20:00uur 
Plaats:  Docentenkamer Schepershoek 
Notulist: Jeanine 
Aanwezig:        Wendy, Henriëtte, Diny, Jouke, Nicole, Siwanthi, Jeanine 
Afwezig:           - 
 
Notulen 
 
Open gedeelte: 
 
1. Opening 
Wendy opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Notulen van de vorige vergadering 24-1-2022 
De notulen worden, met dank aan Nicole, goedgekeurd. 
Als er een verwijzing in de notulen staat dan graag duidelijk vermelden. (bv notulen 
van..../nieuwsbrief van….) Nicole past dit aan in de notulen van 24-1-22. 
 
3. Begroting 2022 
Is tijdens de vergadering van 24-1-22 al deels besproken. Het wachten is nog op de 
definitieve goedkeuring. Het bestuur heeft wat geschoven met bepaalde kostenposten, bv 
meer investeren in leermethoden (technisch leesteam). Jouke heeft er vertrouwen in dat het 
goed komt. 
 
4. Onderwijskundige vernieuwingen  
Leren leren is tot nu toe nog niet echt een succes. Inmiddels doen alle klassen het op 
dezelfde manier en hebben een bord met schapen. De insteek is: dit gaan we gewoon doen. 
 
5. Corona 
Er zijn hier & daar nog besmettingen in de klassen. Dit vraagt van nog wat flexibiliteit van 
leerkrachten om zowel fysiek als online les te geven. Voorlopig zal dit nog wel zo blijven. 
Vanaf 23-3 vervallen alle maatregelen van de overheid. 
Fijn dat ouders de school weer in mogen. 
Het lijkt erop dat nog niet alle kleuterouders weten dat ze, op de dagen dat ze hun kind in de 
klas mogen brengen, een boekje met hun kind kunnen lezen. Juffen zijn ermee bezig. 
 
6. Opbrengsten  
De Cito’s zijn geweest. Er worden nu nieuwe groepsplannen en analyses gemaakt. 
Henriette legt uit aan de hand van het LVS (leerlingvolgsysteem) en Parnassys. 
De opbrengsten waren op sommige vlakken iets lager dan gehoopt, maar ja….. corona en 
nieuwe methoden…. 
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Er is hard gewerkt bij de kleuters de afgelopen jaren, goed om te zien dat dit zich positief 
vertaalt in de resultaten van groep 3. 
 
Cito is niet de enige toets methode. Binnen de stichting worden alle methodes gevolgd maar 
voorlopig blijft het Cito voor de hele stichting. 
 
7. Veiligheidsplan en RI&E 
Is in 2020 afgenomen, moet in 2024 weer. 
 
8. Leerlingen groei 
De verwachting is nu dat er aan het eind van het schooljaar 2x30 kleuters zullen zijn. Dit lijkt 
een lichte afname t.o.v. afgelopen jaar. 
Jouke heeft veel gesprekken met mogelijk nieuwe ouders/leerlingen. 
8-4-2022 is er weer een open dag, van 9-12uur. Wie wil helpen mag zich aanmelden bij 
Jouke. 
Er zijn nieuwe posters/flyers gemaakt. 
 
9. Verkiezingen 
Het is een vrij zakelijke brief aar dat hoort zo. Siwanthi past de brief nog iets aan. 
Nicole en Jeanine maken een oproep/filmpje voor ouders om zich kandidaat te stellen. 
28-3 verstuurt Jouke via Parro de brief en filmpje. 
Tussen 29-3 en 11-4 gaan we ouders vragen/aansporen zich aan te melden. 
Vanaf 9 mei kan er  digitaal gestemd worden. Jouke gaat uitzoeken hoe dat moet. 
 
10. Mededelingen vanuit de directie 
Zoals ouders in Parro hebben kunnen lezen (21-3) loopt er een initiatief om Oekrainse 
vluchtelingkinderen van 11 gezinnen een plek te geven. Dit gaat vooralsnog om 4 
ochtenden/week (ma/di/do/vrij) en start as vrijdag 25-3-2022. De kinderen zijn +/- 4-16jaar 
oud. De groep kinderen wordt iedere week op 2 verschillende scholen in Breukelen 
opgevangen, alle 4 de basisscholen doen mee. Mogelijk komt er een aparte taalklas. De 
directie wil daarna zelf sturen en kinderen onderbrengen op de scholen. Wendy is erbij 
aangesloten. 
 
11. Vakantierooster 
Is nog niet bekend. Er wordt nog gewacht op de indeling van de VO, daarna wordt er een 
rooster gemaakt en eerst besproken met het team. (zie mail van Jouke 15-3-2022) 
 
12. GMR 
We waren goed vertegenwoordigd bij de online bijeenkomt GMR meets MR op 17-2-2022. 
Het was ook leuk om te zien dat het hier wel goed loopt. 
Wendy en Jeanine zijn op 17-3-2022 naar de basiscursus medezeggenschap geweest, het 
was een informatieve avond. 
Omdat er veel aanmeldingen zijn voor de verdiept cursus op 30-3 is er een extra 
cursusavond ingelast op 14-4. Wendy meldt ons opnieuw aan. 
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Besloten gedeelte: 
13. Stand van zaken personeel 
Renske gaat vanaf 23-5 weer aan het werk, Demi een week later op 31-5. Kelly stopt dan. 
Over Gery is niets nieuws, Jouke heeft regelmatig contact met haar. 
Fenny blijft voorlopig 3dagen/week in groep 1/2a. 
David is geopereerd, het herstel gaat goed maar hij mag nog niet teveel praten. Woensdag 
23-3 wil hij weer starten. 
Er loopt nog een vacature voor 1 dag voor een klassen assistent. 
 
14. Formatie 
Jouke deelt eerst grove kaders uit. 
8 groepen is volgend jaar eigenlijk niet meer haalbaar. 
Jouke wacht nog op antwoorden vanuit de stichting. 
Waarschijnlijk is er volgend schooljaar geen budget meer voor een vakleerkracht voor gym. 
Hopelijk is er de volgende vergadering (9-5-2022) meer bekend. 
 
15. Communicatie met ouders 
Geen bijzonderheden 
 
16. Rondvraag 
Jeanine vraagt of er al iets bekend is tav het schoolzwemmen voor volgend jaar. Vooralsnog 
is er nog niets bekend, Jouke gaat in gesprek met Helene. 
 
Wendy sluit om 21.40 uur de vergadering. 
 
 
De volgende vergadering is op maandag 9 mei om 20.00 uur op school. 
 
 
Actiepunten: 
 Nicole past de notulen van de vorige vergadering iets aan. 
 Siwanthi legt de laatste hand aan de brief voor MR verkiezingen en stuurt dit deze week 

door naar Jouke.  
 Nicole en Jeanine maken deze week een filmpje (oproep) voor de MR verkiezingen en 

sturen dit ook door naar Jouke. 
 Jouke stuurt op 28-3 een Parro met de brief en oproep. 
 Jouke zoekt uit hoe er digitaal/via Parro gestemd kan worden tijdens de verkiezingen. 
 Wendy meldt mensen opnieuw aan voor de verdiept cursus medezeggenschap. 
 Jouke vraagt na bij Helene of ze volgend jaar schoolzwemmen wil blijven geven. 


