
Agenda klankbordgroep en MR 

Gedeelte gezamenlijk met KB-groep (max 30min): 

- Nieuwe overkoepelende naam 
Renée licht toe waarom er naar een nieuwe naam wordt gezocht. De Frankendael blijft 
bestaan, we zoeken naar een naam voor het kindcentrum. Het speelt nogal in het dorp dat 
de Frankendeal verdwijnt.  
- Terugkoppeling n.a.v. gezamenlijke  thema-avond (aanpak school); 
Ouders die aan het begin van de dag binnen komen: Niet hele gesprekken voeren, na 
schooltijd is er ruimte voor een gesprek. De leerkracht heeft aan het begin van de dag 
aandacht voor ieder kind, het is aan de  leerkracht aan  te geven als een gesprek beter na 
schooltijd verder kan gaan. Wordt opnieuw naar de leerkrachten gecommuniceerd, zodat zij 
hier scherp op kunnen  zijn. 
- Vervoersprotocol toelichten; 
Samenvatting vervoersprotocol wordt toegelicht. Het voorbeeld protocol is nog niet passend 
bij ons. We willen deze versie graag aanpassen en korter maken. Idee om het eenmalig in te 
vullen? Of alleen ter info meesturen (kort en bondig), zonder te tekenen. Bij ieder uitje stuur 
je een bericht om tijd en plaats door te geven, dan kunnen we de gemaakte afspraken 
meesturen met dat bericht.  
- Tevredenheidsonderzoek;  
- Terug- en vooruitblik (hoe gaat het en hoe nu verder?); 
Team is in het nieuwe schooljaar voor het grootste deel hetzelfde gebleven. 
Begin  van  het jaar missie en visie gemaakt, is een groeidocument. We willen onze missie en 
visie graag beeldend laten zien. Lisa Bergman (oud leerling) is bezig met een  filmpje over 
onze waarden. Dit is samen met de leerkrachten en  leerlingen gevormd. Het filmpje zal 
tijdens het festival getoond worden.  
We willen meer eenheid binnen de school, de driehoek tussen leerkracht, leerling en ouders. 
De relatie tussen alle betrokkenen is belangrijk en dat moet ook naar voren komen.  
Missie en visie voor de volgende bijeenkomst op de agenda zetten? Ouders willen graag 
even nadenken over hoe zij dit terug zien. Wat kunnen we nog bereiken? 
Tip: Gesprekspunten  tijdens het kennismakingsgesprek terugkoppelen tijdens de 
voortgangsgesprekken.  
Begin: Eerst over de leerling praten, daarna pas over de resultaten.  
Over het algemeen zijn de ouders positief over de veranderingen binnen de school.  
Snappet 3.0. Veel ontwikkelingen geweest. De leerpakketten worden veel gerichter ingezet 
en gepersonaliseerd. We gaan dieper in op de analyses en verbeteren onszelf hier steeds in.  
Snappet inloop: Volgend jaar niet meer aanbieden, of op een andere manier. Het wordt 
bijna niet bezocht. De wens is om eventueel een Snappet avond te organiseren, maar dit is 
niet mogelijk. Je mag altijd een afspraak maken met de leerkracht (samen met je kind na 
schooltijd langskomen). 
Schrijfonderwijs. T/m groep 6 vaste schrijflessen. In groep 7/8 creatief schrijven en schrijven 
naast de chromebooks. 
123 zing. Nieuwe methode waarin niet alleen gezongen wordt, maar ook veel met 
instrumenten wordt gedaan. 
OT samen kijken naar het kind, als er meer nodig is. Is er een onderzoek nodig, eigen leerlijn. 
Altijd in samenstelling met IB, orthopedagoog van het OBD, directie, groepsleerkracht en 



ouders. Om de zoveel tijd staat er een OT op het programma, waar leerlingen voor worden 
opgegeven door de leerkracht (in samenspraak met leerlingen).  
De terug- en vooruitblik staat op de website. De klankbordgroep/MR neemt het document 
nog eens door, tijdens volgende bijeenkomst nog eens doornemen. (Link meesturen!) 
- Nieuwe website online. (Volgende vergadering bespreken). 19 juni is de volgende en 
laatste keer. Klankbord spreekt voor 8 mei samen af, zodat ze eventuele input nog aan de 
MR kunnen doorgeven.  
Link rechterkant bij google werkt niet (naar de website toe) 
 
MR: 
- Goedkeuring notulen januari; 
- Ingekomen stukken; 
 
Notulen als PDF document op de website plaatsen. (Maarten laten aanpassen).  
In de notulen aangeven wie er wel/niet aanwezig waren.  
(Nu Nathalie, Anna, Renée en Joyce). 
 
Punten vanuit school: 
- Stand van zaken bibliotheek (indeling/ opstart/ afspraken,..); 
Nieuwe witte kasten op wielen, de grijze  kasten worden verwijderd.  
De kinderen lenen tussen  13.00 en 14.00 op school. Straks groep 7/8 in meenemen om te 
helpen (eventueel ’s ochtends).  
- Stand van zaken methode Engels/ nieuwsbegrip (check Lea); 
Newswise uitgezocht. We gaan de proeflicentie van twee maanden uitproberen en kijken of 
we dit volgend jaar in willen voeren (voor de plusleerlingen). Het is onderdeel van 
Nieuwsbegrip, maar wel een aparte licentie. 
- Leerlingvolgsysteem Kijk (kleuters) 
De leerkrachten van groep 1/2 houden dagelijks observaties bij en vullen een digitaal 
schema in. In het schema kun je zien wat het gemiddelde is en waar je kind staat. Zo kunnen 
de leerkrachten beter met ouders besproken wat er nodig is voor het kind en of een kind 
bijvoorbeeld er aan toe is om naar groep 3 te gaan. De kleutercito’s zijn niet verplicht en KIJK 
zal dit waarschijnlijk vervangen. Met Kappio besproken dat we hiermee werken en of we dit 
eventueel door kunnen trekken voor de warme overdracht.  
In de midden- en bovenbouw hebben we Scoll/ Saqi voor sociaal welbevinden en Cito en 
Snappet voor het cognitieve vlak.  
- Festival; 
Reddingsbrigade als EHBO’ers gevraagd. 
11.00 opbouw 
14.00 opening (tot 18 uur verschillende activiteiten). Vrije inloop.  
Oproep voor extra hulpouders. AC heeft al heel veel gedaan.  
15.00 uur komen alle directies van de organisaties en  doen  een  openingswoord. Daarna 
wordt er een  lint doorgeknipt. 
De ouderen van de aanleunwoning (Huys ten Oghe) worden uitgenodigd, met leerlingen in 
gesprek, verhalen van vroeger vertellen. Betrokkenen van de gemeente komen ook.  
Er komt een kassa bij de ingang. Leerlingen van school hoeven niet te betalen, andere 
bezoekers wel.  
- Formatie; 



Formatiegesprek gehad met Surplus (personeelszaken). Alles zoveel mogelijk hetzelfde 
houden.  
- Beleidsplan; 
Met Surplusdag aan gewerkt met alle scholen en medewerkers. Voorstel om het beleidsplan 
uit te stellen, zodat we dieper op dingen in kunnen gaan. Stichtingbreed. Ieder vier jaar 
verplicht, maar net als onze missie en visie is het een plan dat continue verandert en een 
werkdocument is. Er komt ook een nieuwe bestuurder binnen Surplus.  
 
- Afronding verbouwing. 
Hal naar het oude kleuterlokaal toe wordt ook opgeknapt. Lambrisering wordt veranderd 
(latjes aan de muur).  
 
Punten vanuit oudergeleding 
- Zuluaccount Anna/ Nathalie? n.a.v. vergadering januari; 
ICT’er gaat er nog naar kijken. Antwoord volgt later.  
- Schoolplein; 
Veel linten op het schoolplein. De duinen zijn vertrapt. Koks is geweest en heeft vuil 
verwijderd, de duinen zijn nu even afgezet met rood wit lint.  
Onderhoud schoolplein. Vorig jaar waren er ouders die regelmatig kwamen vegen en 
opruimen. Kinderen hierin betrekken, zodat het schoolplein er netjes uit blijft zien? Het is nu 
al enige tijd geleden.  
MBO  Clusius college gaat de omgeving naast de school opknappen en er een grasveld 
aanleggen, het is nu teveel verwilderd en wordt niet gebruikt.  
- Vakantierooster 2019-2020; 
Wordt binnenkort in het directieoverleg besproken.  
- Staking 15 maart; 
Bij het team voorgedragen. De werkende leerkrachten hebben  ervoor gekozen om naar het 
malieveld te gaan om te staken.  
- Vervanging Lea binnen MR; 
Lea komt het nieuwe schooljaar weer terug. Voor nu de keuze gemaakt dat Lea niet wordt 
vervangen. We redden het met z’n vieren. 
- Nieuw MR-lid (ouder) vanaf schooljaar 2019-2020, vervanging Nathalie. 
Oproep doen in de nieuwsbrief voor een nieuwe ouder.  Als er meerdere ouders zijn komt er 
een verkiezing.  
 
Rondvraag: 
Klankbordgroep/MR op dezelfde manier voortzetten? 
Voor volgende bijeenkomst brengen zij eventueel punten in. Is het een idee om een  
vertegenwoordiger van de klankbordgroep erbij laten zetten? Met een grote groep wordt er 
ook veel gesproken en kost het veel tijd. Fijn dat we met meerdere ouders kunnen 
brainstormen en zo verschillende inzichten krijgen.  
Volgende bijeenkomst met KB drie kwartier inplannen. Half uur is niet haalbaar.  
 
Notulen per schooljaar online, daarna alleen de notulen van het nieuwe schooljaar er weer 
op.  
 
Nieuwe stukken van de GMR worden met de volgende agenda meegestuurd.  


