
 
 
Opening MR + KB 
 
Aanwezig: Pieter (GMR), Rana en Kim (KB), Jan, Eline, Renée, Joyce 
 
19.00 uur Pieter Ott (GMR voorstellen) 

Pieter legt uit wat er binnen de GMR gebeurt, en wat zijn rol daarin is. Pieter  
houdt contact met een aantal scholen op het gebied van MR, waaronder de 
Frankendael. Met vragen kan de ouder- of personeelsgeleding bij Pieter  
terecht. 
Actiepunt Pieter: Link naar de Drive doorsturen, zodat wij de GMR notulen 
kunnen inzien.  

 
KB Punten 3-11 terugkoppelen (zie Drive onder klankbordgroep) 
 

1. Weerbaarheid 
Vorig schooljaar hebben we veel aandacht besteed aan zelfstandigheid, de 
klankbordgroep heeft deze keer bij andere ouders rondgevraagd wat zij verstaan 
onder weerbaarheid en hoe zij de aanpak geregeld vinden op school.  
Actiepunt Joyce: Terugkoppeling van die punten aan het schoolteam. 
 
We werken aan weerbaarheid d.m.v. de methodes Vreedzame School en Rots en 
Water. Dit is niet voor alle ouders duidelijk. Wens vanuit ouders om transparant te 
blijven. Met welk blok is iedere groep bezig, wat wordt er in de klas besproken en 
welke afspraken worden er gemaakt? Dit soort dingen moeten we via Social Schools 
blijven delen, zeker nu er op dit moment geen ouders de school inkomen. 
Ook punten als hoe werk je met het thema, hoe ziet dat eruit, hoe werken kinderen 
op het leerplein, mee blijven nemen. 
De filmpjes n.a.v. informatieavond zijn goed ontvangen, vlogs van kinderen zijn erg 
leuk (bovenbouw). Wellicht meer van dit soort dingen delen. Op die manier kunnen 
ouders zich beter in het verhaal van hun kind(eren) plaatsen. 
 
Toelichting in nieuwsbrief. Hoe wordt er aan weerbaarheid gewerkt, wat verstaan we 
daaronder? Begin- en eindpunt. Waar werken we naar toe? Hoe willen wij kinderen 
richting het VO hebben? 

 
2. Ouderbetrokkenheid 

Als er vragen van leerkrachten zijn, merken we dat er weinig animo is vanuit ouders. 
Rana geeft aan dat de betrokkenheid een paar jaar terug erg hoog was.  
Voorbeeld Sinterklaas versieren: Overdag en zonder kinderen, waardoor het voor 
veel ouders moeilijk te regelen is. Scheelt ook dat ouders niet meer op school/het 
schoolplein komen.  
Onderzoeken onder ouders: wil je helpen, wanneer zou je kunnen?  
MR en KB kan hier een rol in betekenen door mensen ook uit te nodigen.  
Renée heeft in januari een afspraak met een andere directeur die geschoold is in 
ouderbetrokkenheid, we hopen hier goede tips van te krijgen.  



 
 
Klankbord: eerste week na de kerstvakantie koffiemoment inplannen met Renée.  
 
MR:  
 

3. Verloop eerste schoolperiode  
Naar aanleiding van het thuiswerken zijn begin van het schooljaar de cito toetsen van 
juni (e-periode) afgenomen. Geanalyseerd waar alle kinderen staan, waar de hiaten 
zitten en hoe we hiermee verder gaan. In januari toetsen of de ontwikkeling naar 
verwachting is verlopen. We kijken daarvoor veel op individueel niveau.  
 

4. Punten vanuit Paula (onderwijsadviseur die in alle klassen heeft geobserveerd). 
We hanteren de strategieën vanuit Snappet, maar willen nu schoolbreed verder met 
het directe instructiemodel. Zo spreekt iedereen dezelfde taal en is er een goede 
doorgaande lijn in de groepen. Meer inzetten op terugblik, evaluatie en coöperatieve 
werkvormen.  
 

5. Trendanalyse 
Paula zal ook bij de trendanalyse aanwezig zijn, om ons van daaruit verder te 
helpen. 
 

6. Mijn rapportfolio 
Korte toelichting wat er tijdens de informatiemiddag is gedeeld met het team. In 
januari gaat het team beslissen of we daar mee gaan starten. Informatiefilmpje:  
https://www.youtube.com/watch?v=OCpax0tlCno 

 
7. Bezoek Paul Moltmaker 24-11 

Paul Moltmaker is de nieuwe bestuurder van Surplus. Hij komt met het team praten. 
Wat speelt er op school, hoe gaat het, hoe is de samenwerking met de directeur en 
het team? 

 
8. Begroting: personeelslasten  

Renée bespreekt de begroting in haar directeuren cluster. Hoe staat jouw school 
ervoor? Op die manier worden tips en praktische zaken met elkaar gedeeld. De 
personeelslasten zijn op dit moment hoog (vervanging e.d.), maar de school kan tot 
nu toe draaiende worden gehouden. 

 
Rondvraag  

Complimenten over het omgaan met de ziektes in coronatijd (vervanging) en Sint 
Maarten. Heel leuk ontvangen, fijne samenwerking met alle ondernemers van 
Callantsoog! 
 
Eline heeft online een informatiebijeenkomst over een MR cursus gevolgd. Er kwam 
helaas weinig praktische informatie uit, om binnen de Frankendael te gebruiken.  

 



 
Actiepunt maandag 11 januari: Cogix (onderwijsbegroting) openzetten. Eerste formatieplan 
i.c.m. leerlingaantal laten zien.  


