
Basisschool De Kerkewei Rossum 

 

Schooljaar 21-22 

 

   

Notulen MR vergadering 
Dinsdag 22 maart 2022 20.00  

 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 

 

1. Opening 

Dennis opent de vergadering om 20.00uur. 

 

Terugblik vorige vergadering  

We zijn blij dat we weer samen mogen vergaderen op school.  

We blikken samen terug op de vorige vergadering. Niet iedereen ging na deze 

vergadering met een goed gevoel naar huis. 

We zijn er met elkaar voor de school en in het belang van de kinderen. 

Kritisch zijn moet en mag. Dat willen we allemaal. De ruimte om vragen te stellen 

moet blijven en is er ook. We blijven altijd uitgaan van het positieve.  

 

2. Notulen vorige vergadering  

Notulen van 12 oktober 2021 worden met enige aanpassingen goed gekeurd en 

worden op de website geplaatst. 

 

3. Mededelingen / binnengekomen stukken  

Personele mededelingen:  

Juf Anne stopt einde van dit schooljaar (21-22). 

Juf Imelda levert een dag in. 

Complimenten aan Kitty die ook ouders met raad en daad bijstond/bijstaat in de 

periode van Covid.  

 

4. Begroting school / MR (Jasper) 

Jasper deelt de begroting.  

-Opvallend in de begroting is de stijgende lijn in leerlingenaantal 2025/2026. 

-Beschrijving van de NPO gelden is duidelijk. 

-Vanaf dit jaar is de teldatum 1 februari. 

-Voor aankomend schooljaar zal er waarschijnlijk een vacature komen voor fte 0.6 tot 

fte 1.0 zoals het er nu uit ziet. 
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-Komende jaren wordt er minder geïnvesteerd in ICT. Vanwege de ruime 

investeringen van afgelopen jaren. 

-Groot bedrag voor inventaris. Nieuw meubilair is besteld en wordt in de 

aankomende weken geleverd. 

De MR stemt in met de begroting. 

 

5. Toets overzicht midden-toetsen (Jasper) 

Midden toetsen van CITO zijn geweest. 

-De basisvakken zijn goed op orde. Ondanks de onrustige weken voor de CITO en 

tijdens de afname van de CITO toetsen. 

-Kinderen gaan goed om met hun eigen doelen. Kinderen willen graag laten zien wat 

ze kunnen.  

-We halen onze schooldoelen. Tijdens de bespreking van de toets overzichten met 

het team, zijn er niet direct actieve werkdoelen uitgehaald/opgesteld. 

 

6. Financieel jaaroverzicht MR (Tessa)  

De gelden zijn niet uitgeven voor zowel 2020 en 2021. Het geld blijft staan. In 

principe zou het mooi zijn dat het geld wordt uitgegeven aan iets of iemand wat past 

bij onze (school) doelen. We richten ons vooralsnog op het onderwerp 

Mediawijsheid. Het liefst betrekken we hier ook andere kindgerichte instanties bij. 

Vanuit Rots & Water wordt er ook (waarschijnlijk begin volgend schooljaar) een info 

avond gehouden. Wij zien dit als een mooie gelegenheid om hieraan een spreker te 

koppelen. Dennis vraagt Sabine, Anne-Marie en Kitty.  

€4600 euro is er te besteden. 

 

7. 1 Pagina-plannen stand van zaken 

Onderbouw: 

De leerkrachten van de onderbouw / IB-er hebben de afgelopen weken/maanden 

verschillende registratie systemen bekeken en uitgeprobeerd. 

Wat betreft het volgen van de kleuterontwikkeling is de keuze vooralsnog gevallen 

op het digikeuzebord registratie systeem per ingang van schooljaar 22/23. 

Op 6 april wordt dit in het team besproken en kunnen we het vaststellen.  

 

Vakmanschap versterken: 

Alle leerkrachten hebben een EDI bezoek gehad. Nu is het de bedoeling dat we 

steeds meer bij elkaar gaan kijken. Elke vergadering verzorgen 2 teamleden een 

presentatie/hoofdstuk uit het boek ‘op schouders van reuzen’.  

De kracht van EDI zit in de kleine lesafsluiting.  Je benoemt het doel naar de kinderen 

toe. Leerkrachten zijn bewust bezig tijdens hun lessen. We zijn steeds minder slaaf 

van de methode, maar durven onze eigen keuzes te maken. Ook de kinderen zijn 

steeds meer bewust bezig met wat ze leren. 
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Plusaanbod: 

Na de voorjaarsvakantie is er een start gemaakt met het plusboek taal. We zijn nog 

wel zoekende binnen het team, naar wat laten we de kinderen dan niet maken. De 

kinderen zijn erg enthousiast. 

Er is een begin gemaakt met het verrijkingseiland in de onderbouw. Alle spelletjes 

(smart games) en andere materialen liggen klaar in een kast. Het eiland moet nog 

fysiek vorm krijgen.  

De WEB-klas kinderen gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 in de eerste weken 

begeleiden en coördineren (4 ochtenden in de week). Daarna zullen ook andere 

kinderen deze jonge kinderen begeleiden. 

Spelenderwijs ontdekken we welke kinderen uitdaging zoeken en nodig hebben. 

Intakegesprekken nieuwe leerlingen: 

Er wordt nog gezocht naar wat een goede tool is voor ouders/leerkrachten om al vrij 

snel duidelijk te hebben hoe kinderen zijn en dus hoe we ze binnen krijgen.  

 

8. Huishoudelijk reglement  

We bespreken het standaard MR reglement. Deze staat op de site van de KONOT en 

wordt voor alle KONOT scholen gebruikt. Tessa vraagt binnen de GMR wanneer dit 

MR reglement up to date wordt gemaakt. 

 

9. GMR nieuws 

Tijdens de afgelopen vergadering heeft Vera Kosterink een presentatie gegeven. Ze  

heeft verschillende KONOT scholen bezocht. Ook op de Kerkewei heeft ze een 

ochtend (tijdens de leerlingbespreking) meegekeken. Ze schetst een mooi beeld over 

hoe de verschillende KONOT scholen werken. 

 

10. OR nieuws 

Samen worden er plannen gemaakt voor een nieuwe ‘groene’ plek samen met Kitty 

Scholten. 

Ine 40 jaar op school 

Contact met de brigadiers 

Contact met de Gemeente 

Verder geen aanvullingen. 

 

11. Rondvraag en sluiting 

De volgende vergadering is dinsdag 31 mei 2022 om 20.00uur. 

Sluiting 21.21 uur. 
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Actielijst 

 

Wat Wie Wanneer 

Notulen MR 12 oktober 2021 aanpassen 

+ op de site plaatsen 

Daphne 

Ine 

z.s.m. 

MR reglement niet up to date. 

 

Tessa Volgende GMR vergadering 

navragen. 

 

 

Besluitenlijst 

 

Wat Wie Wanneer 

 

Instemmen begroting Kerkewei PMR 22-03-2022 

 

 

 

  

 


