
Basisschool De Kerkewei Rossum 
 

Schooljaar 21-22 
 

   
Notulen MR vergadering 

Dinsdag 31 mei 20.00 uur  

 uur 

 

Aanwezig namens de ouders: Maike Koop, Sylvia Weernink, Tessa Pierik 
Aanwezig namens de ouders: Dennis Kok Kamphuis, Evelyn Rikkink, Daphne O Wolcherink 
Aanwezig namens de directie: Jasper Diele, Kitty Engelbertink 

 
 

1. Opening 
Dennis opent de vergadering om 20.00uur. 
 

2. Mededelingen / binnengekomen stukken  
-Eindcito is goed gemaakt. Landelijk gemiddelde is 535 en de schoolscore is 540. 
Referentieniveaus zijn landelijke gemiddeldes die je zou moeten kunnen halen. Op 
Fundamenteel niveau (1F) scoren wij als school prima. Streefniveau (1S) wordt ook 
op alle vakgebieden gehaald op lezen en rekenen en taal t.o.v. landelijk gemiddelde. 
-Vacature is inmiddels ingevuld. Willemijn Bruinink (meerdere jaren 
onderbouwervaring) begint per ingang van volgend schooljaar 2022-2023 op de 
Kerkewei. 
 

3. Notulen vorige vergadering  
Notulen van 22 maart 2022 worden goed gekeurd en worden op de website 
geplaatst. 
 

4. Werkverdelingsplan (Jasper) (instemming)  
Werkverdelingsplan schuift door naar de volgende vergadering (21 juni 2022) 
 

5. Formatie  (Jasper) (instemming) 
We bespreken het concept formatieplan. Mooi dat er een instroom/1 en een 1/2 
komt. De combigroepen zitten er al een aantal jaar aan te komen i.v.m. het dalende 
leerlingenaantal (leerlingenaantallen zullen over een paar jaar weer iets oplopen). De 
oudergeleding is kritisch op weer nieuwe gezichten in de onderbouw.  
Door directie wordt aangegeven dat dit zeker niet wenselijk is, steeds wisselende 
leerkrachten. Maar soms loopt dit zo. De nieuwe leerkracht (Willemijn Bruinink) die 
nu is aangesteld in de onderbouw heeft er zin in en heeft 12 jaar werkervaring in de 
onderbouw. Daarnaast blijft Ine een vast gezicht. Samen met Lisan die al een jaar op 
de Kerkewei heeft gewerkt zullen ze een sterk onderbouw team vormen. 
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Over onderstaande wordt nog gesproken: 
Als nieuwe ouder is het lastig om (soms) geen leerkracht bij de deur te zien. Voor de 
kinderen is het wel rustig binnenkomen. Leerkrachten zijn ook zoekende naar hoe we 
nieuwe ouders beter bij schoolse zaken kunnen betrekken. In het team is hier ook al 
over gesproken. Per thema gaan we proberen om onderbouw ouders hierbij te 
betrekken. Ouders zijn blij met de ‘nieuwe’ intake gesprekken die worden gevoerd. Er 
worden mooie en goede vragen gesteld. 
 
De oudergeleding van de MR stemt in met het formatieplan voor schooljaar 22-23. 

6. GMR nieuws (van 24-05-2022) 

 Notitie startende leerkracht, komt aanvulling; 

Anita Vos heeft hier uitleg over gegeven. Er lag een plan voor het eerste 6 maand. De 
volgende 2 ½ jaar van deze begeleiding is nog niet compleet. Hiervoor komt nog een 
aanvulling. 

 Bestuursformatieplan 

Er komt nog een aanvulling op het bestuursformatieplan. 

 Werkkostenregeling, instemming PGMR 

De PGMR heeft instemming  verleent. 

 Vergaderrooster 2022-2023;  

Vastgesteld  

 Rooster van aftreden: er zijn weer vacatures. Er zijn al nieuwe mensen benaderd.  

 GMR reglement en GMR statuut; Instemming GMR 2/3 leden aanwezig 

Reglement GMR is vastgesteld op 24-05 en ligt bij CVB. Vanuit het CVB gaat het nu 
terug naar directeuren en komt het bij de MR van de scholen. Dit is een wettelijke 
verplichting.  
 
Huishoudelijk reglement: 
Vrijblijvend voor elke school, voor specifieke praktische zaken: 'hoe regelen we het 
met elkaar'. Dit is niet verplicht en heeft geen status.  
 
 

7. OR nieuws 
Er is gesproken over schoolreisjes/ouderbijdrage. De notulen volgen nog / er komt 
een terug koppeling naar de MR. 
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8. Rondvraag en sluiting 
- We praten nog over Social Schools. Ouders vragen zich af hoe belangrijke informatie 

tot hen komt. Is dat via mail of via SS of via beide. We hebben hier in het team ook al 
meerdere keren over gesproken. Hier blijkt toch veel verwarring over te bestaan. 
Met ingang van het nieuwe schooljaar maken we naar ouders duidelijk hoe de 
communicatie gaat verlopen. 

- Is er een mogelijkheid om elk jaar broertjes / zusjes foto’s te maken? Wordt gevraagd 
aan de OR. 

- We spreken af om bij de Rots & Water informatieavond voor ouders (in overleg met 
Sabine en Anne-Marie aan het begin van het schooljaar 2022-2023) aan te sluiten 
met een gastspreker (liefst gericht op mediawijsheid). Hiervoor gebruiken we de 
gelden van de MR. 

- Dinsdagavond is voor iedereen een prima om te vergaderen. We gaan in deze 
samenstelling (oudergeleding/personeelsgeleding) nog een jaar door. 

 
 

Actielijst 
 

Wat Wie Wanneer 

Notulen MR 22 maart 2022 op de site plaatsen. Ine + 
Daphne 

z.s.m. 

Een gastspreker zoeken/benaderen voor de 
informatieavond voor ouders begin schooljaar 22-
23 (in samenwerking met de informatieavond 
Rots&Water). Dit gaat de MR bekostigen. 

 

Allen z.s.m 

 
 
Besluitenlijst 
 

Wat Wie Wanneer 
 

Formatie 2022/2023 (instemming) 
 
 

PMR 31 – 05 – 2022  

 
 
 

  

 


