
 
 
MR Christelijke Basisschool De Kriekenhof 
 
Datum      : donderdag 01-11-18 
Plaats       : Teamkamer 
Tijd           : 19.30 uur 
Voorzitter  : Gerhard 
Verslag     : Nelleke 
 
1. Welkom. 
2. We beginnen met de kascontrole van de OR en TSO. 
Hiervoor zijn Heinrich Rijsdijk en Ina Groenewegen aanwezig. 
Robert Schipper zal het penningmeesterschap overnemen van Heinrich en is ook 
aanwezig.  
Nelleke en Sjaan doen de controle van de OR en zetten handtekening 
Gerhard en Henny controleren de TSO gaan ook akkoord 
3. Begroting OR, TSO 
De begroting van de OR wordt besproken en goedgekeurd. Er wordt opgemerkt dat 
niet alle ouders bijdragen. Degene die niet hebben gereageerd , krijgen nog een 
keer een verzoek om de ouderbijdrage over te maken. Ten overvloede wordt er nog 
verteld dat deze bijdrage allerlei dingen bekostigt zoals: Kerst, Sinterklaas, 
Paasontbijt, drinken en koek /fruit bij sportactiviteiten enz.  
De begroting van de TSO ziet erg keurig verzorgd uit en krijgt goedkeuring.  
4. Jaarverslag MR 2017/2018 
Kunnen wij de punten opnoemen waaraan we vorig jaar hebben gewerkt?  
Gerhard maakt jaarverslag. 
5. Huishoudelijk reglement. Zijn er veranderingen? Nee geen veranderingen. 
6. Controle van de namen van de OR en de MR.  
De adressen zetten we niet op de site, wel zullen we de e -mail adressen van 
Gerhard en Sjaan toevoegen. 
Gerhardschipper1971@gmail.com 
Dammisensjaan@degeus48-50.nl 
7. Deskundigheid MR. Cursusaanbod. 
Vanuit onze MR is er vraag naar andere invulling van deze avond, bv 
ouderbetrokkenheid? Nelleke mailt Jantine 
8. Jaarplanning 2018/19 
Nelleke maakt de nieuwe en stuurt deze door.  
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9. Faciliteiten en hulpmiddelen, dit betreft de kwaliteit van het schoolgebouw en 
andere hulpmiddelen. In de herfstvakantie is het schoolplein opgeleverd. 
Op termijn ruimtegebrek?? Door groei vanuit de kleutergroepen zal het kunnen 
gebeuren dat we te weinig ruimte zullen hebben. In het team is hier al over 
gesproken en er zijn enkele ideeën om  plaats te maken voor een eventuele 
uitstroomgroep bij de kleuters. 
10. Nieuws uit de klankbordgroep van 15 oktober j.l. 
Verslag: 
We zijn begonnen door met elkaar na te denken over de begrippen die ouders 
aangegeven  hebben tijdens de nieuwjaarsreceptie. De begrippen die het meeste 
naar voren kwamen waren: vertrouwen, eerlijkheid/ rust en open, goede 
communicatie. Op de klankbordavond hebben we deze begrippen verkend. 
Vervolgens hebben we in tweetallen vragen over ouderbetrokkenheid 3.0 
beantwoord. Momenteel zijn we bezig deze informatie te verwerken en om te zetten 
in een tekst voor een visie op ouderbetrokkenheid 3.0. Na goedkeuring door de 
klankbordgroep, het team en de mr zal dit op de website worden geplaatst. 
Vanuit de MR wordt geconcludeerd dat de ouderbetrokkenheid goed is. 
Communicatie is hierin heel belangrijk.  
11.  Toelichting over het nieuwe schoolplan. Het toezichtkader van de inspectie 
verandert. 
 Concreet: 

● De inspectie begint bij het bestuur. 
● Bestuur legt eerste verantwoording af over alle scholen. 
● Inspectie bezoekt een aantal scholen van het bestuur (keus van bestuur en 

inspectie) 
● Tijdens bezoek wordt gekeken naar basiskwaliteit, kwaliteitsaspecten en 

parels. 
● Kwaliteitsaspecten zijn vooral reflectief: waar vindt de school zelf dat ze nog 

moet groeien en hoe willen ze dat gaan doen? 
● Parels: waarvan vindt de school dat ze goed is/ waar is de school trots op? 

10. Rondvraag 
We bespreken het feit dat er krapte is op de arbeidsmarkt en de eventuele gevolgen 
voor school. Als er geen vervanging is bij ziekte worden groepen verdeeld, of een 
leerkracht gaat naar een andere groep of als dat niet gaat worden leerlingen naar 
huis gestuurd.  
 
 
Volgende vergadering : 13-12-18 
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