
 
 
MR Christelijke Basisschool De Kriekenhof 
 
Datum      : donderdag 12-04-18 
Plaats       : Teamkamer 
Tijd           : 19.30 uur 
Voorzitter  : Gerhard 
Verslag     : Nelleke 
 
1.Welkom. 
Opening uit: iedere dag naar school van Arie de Bruijn.  
 
2. Verslag 25-01-18, goedgekeurd. 
 
3. Begroting  
(Excuus, laatste kolom niet goed leesbaar maar daar staat geen relevante 
informatie)  
Financieel jaarverslag. (stuur ik per mail toe) 
 
4. Beleidsvoornemens 
Bericht van Machteld: In mei hebben we de jaarplansessie met het team waarin we met 
elkaar keuzes maken voor het komende jaar. Er is nu dus nog niets om te vertellen hierover.  
  
5.SOP 
SOP  
Bericht van Machteld: zoals afgesproken in de vorige MR vergadering is het SOP klaar. Deze 
is voor instemming langs de directeur onderwijs (Mariska Westdijk) gegaan en ligt nu ter 
goedkeuring bij de MR. Zodra deze is goedgekeurd, komt de financiële verantwoording van 
het passend onderwijsgeld. Dit zal dus op de volgende vergadering terugkomen.  
Bij de waarden worden nog vervangende woorden gezocht, er komt een motto dat past bij 
CSG de Waard. 
De Tukvariant is door de OPR afgekeurd. De 2% regeling komt te vervallen.  
De oudergeleding stemt in met het plan. 
 
 
 
6. Ouderbetrokkenheid. 
Wanneer zijn we tevreden over de ouderbetrokkenheid en hoe bereiken we dat? 
ter illustratie: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10f2DlGzCRFcZ6PJuv4ZZ_DoOLdaOgieMkUo3tVrfgFA/edit#gid=0
https://docs.google.com/document/d/1ap6SIFMi_Pv3tYo5szhNl9573vlCGSn7rPTHO-Uj8uY/edit#heading=h.oa955wovnafr


https://www.youtube.com/watch?v=i62yBODdsrM 
 
Op de studiedag hebben de leerkrachten nagedacht over de ouderbetrokkenheid.  
We willen naar 3.0. Op diverse manieren werken we daaraan: klankbordgroep, in het 
nieuwe jaar een kennismakingsavond/ gesprekken. Eventueel ook kinderen 
betrekken bij de gesprekken. Inloop draagt er ook aan bij. Het ouderportaal is ook 
een goede zaak.  
 
7. WMK tevredenheid en veiligheid leerlingen 
https://drive.google.com/drive/folders/1-cZ0h3CTe1bvgdw1w31H01t1DgRzoicl 
Vanuit teamvergadering:  
Verbeterpunt: 
Mijn juf/meester treedt op als ik bang ben voor andere kinderen. 
Dev. score van 0,84  
Verbeterpunt:  
Ik durf er iets van te zeggen als kinderen mij pesten.  
Dev. score is 0,91 

- Kinderen gaven aan dat het niet van toepassing is dus niet konden invullen. 
- Vragen houden verband met elkaar. 

Het bestuur heeft de vragen op dezelfde manier gesteld en op dezelfde wijze uitgezet.  
  
8. Nieuwe CAO :  
We moeten voor het einde van het schooljaar opnieuw stemmen voor de CAO: voor of tegen 
overlegmodel.  
Bericht van Machteld: omdat er een nieuwe CAO komt, is het voorstel vanuit het DB naar de GMR- en 
MR om in te stemmen met voortzetting van huidige instemming van het overlegmodel en deze 
te verlengen tot er een nieuwe CAO is. Dit wordt 12 april voorgelegd aan GMR en komt 
daarna naar de MR toe met de vraag aan PMR hiermee in te stemmen. Wordt dus vervolgd.  
Machteld mailt ons zodra hier meer over bekend is.  
 
9.Werkdruk 
 Er komt een nul-meting wat betreft werkdruk. Deze nul-meting vormt de input voor een 
sessie met Rose, die waarschijnlijk 22 mei op de studiedag zal plaatsvinden.  
Introductie filmpje van Rose Notenboom 
 
Dit heeft te maken met het “werkdrukgeld”, dat goed moet worden uitgegeven.  
Op het thema waar de meeste werkdruk is zal het geld worden ingezet.  
  
10. Toe en aftreden MR leden  
Gerhard 2021 Sjaan  2020 
Henny 2021 Nelleke 2018 
 
11. Afrondende opmerkingen en afsluiting. 
Volgende vergadering 
donderdag 7 juni 19.00 uur. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i62yBODdsrM
https://drive.google.com/drive/folders/1-cZ0h3CTe1bvgdw1w31H01t1DgRzoicl
https://youtu.be/Ds2zEoUhrlU

