
 

Notulen vergadering MR 

Datum:  29 maart 2022, 20:00-21:00 uur 

Aanwezig: Petra Bensdorp Lubbers, Marjotta Bouws, Martina Laarman, Roderick van der 
Lee, Arjan Linnekamp, Ronald Steen, Marc Stekelenburg, Marcella Teijsen, 
Clemens Wenneker  

Afwezig: Thijs Gitman 

Notulist:   Clemens 

 

Opening 
Notulen worden vastgesteld. 
 
MR-OR-avond 
Ronald heeft een mogelijke gast voor de mr-or-avond. Heeft onderzoek gedaan naar zin en onzin van 

toetsen, zowel lvs als cito-eindtoets. Bij de normering  wordt er uitgegaan van een normaalverdeling, 

dus per definitie scores in de laagste 10 en 20%. Kleurcodering (oranje/rood) is niet neutraal – wat doet 

dat met je als kind? En voor ouders ook interessant: in hoeverre heeft trainen zin? Goed idee. 

Update witte gebouw 
Arjan: elektrische schuifdeuren gaan nu open, maar nog heel veel punten niet verholpen. Nog steeds 
lekkage. Acute problemen: gebouw voldoet niet aan voorwaarden brandveiligheid, vluchtveiligheid, 
ventilatie. Brandveiligheidsplan lijkt niet te bestaan. Ongezond probleem. Bouw- en woningtoezicht + 
brandweer worden ingeschakeld. 
 

GMR 
Volgende week Arjan als eerste afgevaardigde naar de vergadering. Ronald: verdeling gelden 

samenwerkingsverband wordt aangepast, vanaf nu op basis van leerlinggewicht. Gaat OOadA 

veel geld kosten, dus belangrijk om eventueel aan te stippen. 

[Ronald verlaat de vergadering] 

Opvolging Ronald 
Opvolging Ronald. Roderick licht in algemene termen toe. 

 



Op vergadering ingebracht / rondvraag 
Als experiment ook enige onderwerpen zonder aanwezigheid van Ronald. 
 
Lesuitval 
Na een periode waarin klassen enkele keren naar huis moesten worden gestuurd (kwamen 
vragen over) kan er sinds kort weer opgedeeld worden, dat scheelt, wisten ouders misschien 
niet. 
 
Brief loting groep 8 middelbare school 
Loting werd duidelijk tijdens eerste dag van het schoolreisje. In brief staat dat er niet over 
gecommuniceerd mag worden. Had er rekening mee gehouden kunnen worden dat het veel 
emoties oproept? Het idee was juist om rekening te houden met gevoeligheid – uitgangspunt 
daarom om pas na afloop te vertellen. Bovenbouwteam wist op hetzelfde moment als de 
ouders wanneer de uitslag bekend zou worden, dus de planning schoolreisje was er niet op af 
te stemmen. Misschien nog wat toelichting. Gaat mee naar bovenbouwvergadering. 
 
Communicatie Social Schools 
Een klassenouder heeft  een bericht op Social Schools gezet wat niet had gemoeten. Er wordt in 
de vergadering vastgesteld dat de afspraken al duidelijk waren en de klassenouder had dit 
inderdaad niet op Social Schools moeten zetten. Ronald heeft overigens goed gereageerd 
 
Notulen 
Clemens: Notulen bij volgende vergadering vaststellen en opmerkingen en suggesties dan, niet 
tussentijds? Instemming. 
 
Vergadering MR zonder directeur 
Meer over onderwerpen vergaderen zonder Ronald? Meningen zijn verdeeld. Vergadering zijn 
overigens per definitie openbaar. 
  



 

 

Overzicht instemming/vastgesteld 

▪ - 
 
Overzicht acties 

 
▪ Brief loting bovenbouwvergadering (Marcella, Marjotta) 

 
Overzicht komende onderwerpen 

▪ witte gebouw vervolg 
▪ bac 
▪ MR-OR-avond 

 
Geplande vergaderingen 

▪ 12 mei 
▪ 30 juni 

 
 


