
Basisschool De Kerkewei Rossum 
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Notulen MR vergadering 

Dinsdag 12 oktober 20.00   

 

 
 
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  
Relatief rustig begonnen (m.b.t. Corona). Geen groepen naar huis hoeven sturen. 
Mooie start van dit schooljaar. 
 

3. Notulen vorige vergadering 
-Wat willen we notuleren. Een uitgebreider verslag is gewenst, zodat er na de tijd 
beter terug gezocht/gekeken kan worden. 
 

4. Jaarschema 
-MR gelden toevoegen in jaarschema 
-NPO gelden terug laten komen in het jaarschema (midden van het jaar) 
 

5. Centrale schoolbespreking  
Er zijn bij leerlingen leer-/ ontwikkelvertragingen waar we mee aan het werk 
moesten en waar we ook mee aan het werk zijn. Ook tijdens de thuiswerkperiode 
hebben de kinderen een groei doorgemaakt.  
Er is veel ingezet op technisch lezen. Mooie resultaten. 
Aanpak gedrag is hierin belangrijk. We zijn constant in ontwikkeling. 
We hebben nog gesproken over het belang van woordenschat/begrijpend lezen. 

 
Vraag vanuit de MR: Hoe denken we over Engels (doorgaande lijn groep 1 t/m groep 
8)?  
Antwoord: We vinden Engels erg belangrijk. Als er geen Covid-crisis met de 
bijbehorende dynamiek voor school was geweest, waren we al begonnen met het 
implementeren van schoolbreed Engels. Dit staat nu voor komend schooljaar (22-23) 
op de planning. Daar wordt een 1-pagina plan van gemaakt. 
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6. 1 pagina plannen 21-22  
Plusaanbod: 
Web-klas loopt prima. Kinderen zijn heel enthousiast en maken ook daar een mooie 
ontwikkeling door  We hebben een studiedag gehad over hoogbegaafdheid / meer 
begaafdheid. Dit was weer een mooie aftrap om met dit 1 pagina plan verder te 
gaan. 
Tom gaat na de herfstvakantie starten met plusboek taal. Plusboek rekenen loopt 
goed in de klas. Op dit moment zijn we bezig met vroegtijdig signaleren samen met 
de IB-er en hoogbegaafdheidsspecialisten van de KONOT.  
We gaan diep in op bovenstaand onderwerp. We bespreken het vroegtijdig 
signaleren en eigen leerlijnen. 
 
Onderbouw: 
Het doel tot januari is te onderzoeken wat past bij ons als school en hoe willen wij 
kleuters volgen. We vinden het belangrijk om de kleuters goed te volgen en daar het 
onderwijs op aan te passen. Uiteindelijk gaan we een pilot draaien met als doel einde 
schooljaar 21-22 duidelijk te hebben hoe we kleuters gaan volgen in hun 
ontwikkeling. 
 
Vakmanschap versterken: 
Studiedagen zijn geweest. We hebben met verschillende teach technieken in de 
groep geoefend. Vooral bij de basisvakken rekenen, taal, spelling (nieuwe instructie). 
Deze week zijn er door de werkgroep bezoeken gebracht  aan groep 1 t/m groep 8. Er 
is tijdens de bezoeken gekeken naar hoe de lessen vorm worden gegeven. 
Verschillende lesfasen en teach technieken. Binnenkort wordt er binnen de 
werkgroep gekeken naar wat we schoolbreed nog ‘missen’, waar moet er binnen 
vakmanschap versterken (EDI) nog aandacht voor zijn. Dit wordt opgepakt tijdens 
een studiemoment met het hele team. 
 

 
7. MR huishoudelijk regelement  

We bekijken de volgende keer het KONOT-reglement. We kijken of dit past bij de 
Kerkewei 
 

8. Gelden MR (Tessa) 
Er is een aanzienlijk bedrag wat nog uitgegeven kan worden. Dit bedrag kan worden 
uitgegeven aan iets wat niet in de reguliere bekostiging (begroting) zit.  
Kinderen moeten zich veilig voelen, Rots & Water, gelukkige kinderen, 
veiligheid/vernieling om de school. Wat kunnen we hierin beteken als MR. 
We zouden graag een gastspreker(s) zien die ouders meeneemt op gebied van 
opvoeding, mediawijsheid.  
We oriënteren ons op gastsprekers. De ouders van de MR vragen bij andere ouders 
na waar de behoeftes liggen? Kitty vraagt tijdens de volgende OR vergadering ook 
aan de ouders waar eventuele behoeftes qua onderwerpen liggen. 
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9. GMR nieuws 
In de MR zijn alle vervolg stappen gedeeld met betrekking tot de samenwerking met 
TOF.  
De schoolleiding (directie) kijkt goed naar waar er winst is te halen. Het is fijn dat we 
de staf van de KONOT zo houden zoals deze nu is. Gaan we een stap verder, dan 
moeten we met elkaar in beraad. Belangrijk dat we het werkbaar houden.  
Als we wel vervolg stappen nemen in een eventuele samenwerking met TOF, moet je 
deze secuur nemen. 
 
Er is altijd een tweehoofdig bestuur geweest. Er is nu een (voorlopig) eenhoofdig 
bestuur. De directie vindt het belangrijk dat bestuurders kunnen sparren. Dat is op dit 
moment niet het geval. De directie is van mening dat er zeker een klankbord moet 
komen.  
De GMR is hierin kritisch. 1 bestuurder is kwetsbaar. Met z’n tweeën kun je elkaar 
verrijken. 
 
Ander GMR nieuws: 
Er zijn nieuwe mensen benoemd. Er zijn ook nog vacatures. 
 

10.  OR nieuws 
Geen OR nieuws 
 

11.  Rondvraag en sluiting 
Tessa: Kan de directie/school kijken naar de hekken bij de beek. 
Dennis sluit de vergadering om 21.50uur. 
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Actielijst 
 

Wat Wie Wanneer 

Notulen MR 9 juni aanpassen (1 datum verkeerd) Daphne z.s.m. 

Jaarschema aanpassen Dennis z.s.m. 

Oriënteren op gastsprekers MR Voor 1 november 

   

 
 
Besluitenlijst 
 

Wat Wie Wanneer 
 

 
 
 

  

 


