
   

Notulen MR-vergadering G.A. de Ridderschool  
Dinsdag 11 mei 2021, 19.30 uur 
 
Aanwezig: Margreet (voorzitter ai), Simon, Ellen, Gea, Lotte, Mark, Cris, Lucas, Jeroen (notulist) 
Afwezig: Yvonne 
 

1. Opening 
 

2. Vastellen agenda 
 

3. Mededelingen/te overleggen met directie (Simon) 
- Corona 
Voor de vakantie is er een eerste geval quarantaine geweest, namelijk groep 3. Was 
uiteindelijk en hele hectische week op school. Veel kinderen moesten in quarantaine 
vanwege de besmettingen bij Olke Bolke. Hierna kwam gelukkig de meivakantie, met een 
frisse start hierna. 
 
- Huisvesting 
Er is overleg geweest met directeur van de Beatrixschool en twee mensen vanuit de 
gemeente, inclusief de projectleider Marcel Schuurman. 
Er is gesproken over nieuwbouw. 2021 gaat gebruikt worden voor de buurtvisie en voor 
besprekingen met de scholen, de sporthal, de dierenweide, het Stroomdal, de 
buurtbewoners en het zwembad. Bij allen zullen er veranderingen komen, daarom komt er 
een kernteam dat regelmatig gaat vergaderen. De bedoeling is dat hier niet alleen personeel 
en gemeente zitting in neemt, maar bijvoorbeeld ook ouders en wellicht zelfs kinderen.  
 
Er zijn verschillende opties, waarin iedereen gehoord moet worden. Het mooiste zou zijn dat 
de het nieuwe gebouw een buurtfunctie krijgt, dat er naast school ook multifunctionele 
ruimtes komen voor bijvoorbeeld de Spatters en de dierenweide. 
De eis is wel, willen beide scholen samen op één locatie gaan bouwen, dan moet er een 
sporthal bij.  
 
Verdere planning: 
- 2022 ontwerp en aanloop tot bouw. 
- 2023 uitvoer van de bouw. 
 

 
Tijdelijke huisvesting: 
Is nog niet aan de orde geweest. Dit punt ligt op dit moment nog moeilijk, ook in verband 
met corona en dergelijke.  
 
- Binnenklimaat 
Het blijft een knelpunt. De monteur heeft de units aangepast, zodat de ventilatie eerder 
aanslaat, maar nog duurt het te lang. Het moet zo aangepast worden dat de grenswaarde 
niet overschreden wordt, maar dat lukt niet.  
Er is overigens  best verschil tussen de verschillende ruimtes en hoe de ventilatie is. De ene 
gaat beter dan de ander. 
 
 



   
- Zelftesten 
Er zijn zelftesten zijn geleverd. Er kan nu preventief getest worden. Is een keuze, geen 
verplichting. Kan twee keer per week, ben je negatief dan kun je aan het werk. Bij een 
positieve test moet een  GGD-test doen.  
 
 
- NPO (nationaal plan onderwijsachterstanden) https://www.nponderwijs.nl/po-en-
vo/menukaart 
Dit is een scan binnen het onderwijsteam waar zitten de knelpunten. Er is nu heel veel geld 
beschikbaar om achterstanden weg te werken. Het team gaat kijken welke keuzes er 
gemaakt gaan worden. De verschillende interventies die er komen, komen ook in het 
jaarplan. Naar alle waarschijnlijkheid gaat zou verdeeld worden binnen de lijn waarin de 
school nu al werkt. 
Daarnaast zou ondersteuning van grotere groepen ook kunnen, eventueel met 
onderwijsassistenten. Ook dit wordt meegenomen in de plannen, maar of het gerealiseerd 
kan worden is nog de vraag.  
Hopelijk kan het langer ingezet worden dan 2 jaar, liever uitsmeren over 5 jaar. (700 euro per 
lln. over twee jaar staat in het plan.) 

 
4. Vaststellen notulen MR-vergadering 11 mei 2021  

Op 11 mei 2021 toegestuurd door Jeroen Loovers en tevens te vinden op  
H:\MR-documenten-GaRi\files\MR-vergaderingen\Schooljaar 2020-2021 

 
5. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn (nog) geen ingekomen stukken. 
Ellen: De cursus over twee weken kan niet fysiek en dus zal online worden gevolgd. 

 
6. Nieuws vanuit de GMR.  

Gea Gerding en/of Lotte Oude Essink praat ons bij over de laatste ontwikkelingen binnen de 
GMR. 
 
Stand van Zaken vacature Directeur Bestuurder; 

- Er is een tijdspad uitgezet voor werving van nieuwe DB. Hiervoor is Harry Claessen 

van Bureau Erik Versteege Search ingeschakeld (vanwege positieve ervaringen bij 

benoeming lid RvT)  

- Er is een profiel opgesteld (zie www.kitsprimair.nl of www.erikversteege.nl),               

de GMR heeft positief geadviseerd. 

- Op zaterdag 20 maart is de vacature gepubliceerd. 

- Harry Claessen heeft ism. selectiecommissie (o.a. RvT) en benoemadviescommissie 

(waaronder Simon en Gea) 3 gespreksronden gepland in april en mei.  

- Inzet is vervullen van deze vacature m.i.v. schooljaar 2021/2022. Mocht dit niet 

lukken dan is Dolf gevraagd/bereid om tijdelijk aan te blijven als a.i. 

 

19 april  2021 – GMR  

Bespreekpunten: 

Info directeur bestuurder a.i. 

- Sneltesten 

https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart
http://www.kitsprimair.nl/
http://www.erikversteege.nl/


   
- Werving- en selectie directeur Pieter van Thuyl en de Wenteling. Proces zoals 

aangepast in 2020 verloopt positief in de praktijk. Door beide commissies is unaniem 

voorkeur uitgesproken. Na assessment volgt benoeming 1 augustus 2021. Martie van 

de Nieuwegiessen heeft afscheid genomen van beide scholen. 

- IHP – commissie Zorg en Welzijn heeft het plan goedgekeurd, dit gaat nu naar de 

gemeenteraad. Er is een commissie verbouw/nieuwbouw samengesteld waaronder 

de werkgroep GaRi (Dolf, Simon, Gerard en gemeente). De wethouder onderzoekt 

alternatieve huisvesting voor 2-3 groepen. Mogelijkheden Jan Ligthart en Nassau. Dit 

is ook geschikt voor alle groepen tijdens nieuwbouwperiode. 

- 15 april was er een bijeenkomst voor RvT en Commissie Zorg en Welzijn met als doel 

kennismaken en informeren over Kits Primair. Er zijn 3 presentaties geweest; 

• Dolf Dekker;  Corona icm. onderwijs/zorgen. 

• Grietje Meinen; werving vanwege lerarentekort. 

• Albert Boers; Lifestyle en activiteiten. 

- Geesje weggen heeft zich aangemeld voor vacature OPR. 

- 4 leden van GMR nemen aan het einde van het schooljaar afscheid. Alle scholen 

hebben een opvolger kunnen vinden. Hierdoor wordt eveneens een nieuwe 

voorzitter (Erik Reintsema ouder Lindelaar) en vice voorzitter(s) (Gerla Posthumus - 

Zuiderenk en Arnold Willems – ’t Hiekernust) benoemd. 

- Personeelsbeleidsplan is in uitvoering. Dit volgt z.s.m. 

 

En dan nog… 

Gea is aan het einde van schooljaar 2020/2021 niet herkiesbaar voor de GMR,  Mark gaat 

deze taak overnemen. 

 
7. Vanuit het jaarplan: zie onderstaand 

Zorgplan SOP (instemming) kunnen we ook bespreken zorg van maken 
en IB-er uitnodigen 

2-Jaarlijks 2021 

Concept formatieplan Jaarlijks  2021 

Thema’s vaststellen schoolplan 5-jaarlijks 2020 klopt dit? 

Deelzorgplan begaafdheid Jaarlijks 2021 

Verkiezingen 
Kandidatenlijst hebben we niet helder. 

Zo nodig  

 
8. Korte punten: 

- Verslag M-toetsen door Lucas 
Analyse op school rondom opbrengstgericht werken.  
Mag meer uitleg komen vwb. de uitslagen IEP richting de ouders. 
 

9. Actielijst  
 

- Jeroen: opleveren lijst kandidaten verkiezingen (zie punt jaarplan):  
Yvonne 2021 (en stopt, dus verkiezing uitschrijven) 
Jeroen 2022 
Cris 2023 
Mark 2021 (Gea en Marieke) 
Ellen 2023 



   
Margreet 2022 (Stopt dan in 2022) 

- Margreet: Uitnodigen Karin de Jonge Wereldslimme kinderen vergadering volgend jaar. 
- Jaarplanning maken voor de MR-vergaderingen 
- Jaarplanning bespreken nav. Cursus 
- Cris en Jeroen: mail aan Simon vwb. informatieavonden 
- Jeroen: Spiekbrief 
- Ellen en Margreet verkiezingscommissie personeel. 
- Jeroen en Cris verkiezingscommissie voor ouders.  
- Ellen: Regelt oproep voor ouder MR.  
- Jeroen Simon mailen voor Jaarplan, werkverdelingsplan en schoolgids. 

 

 
10. Input voor de eerstvolgende Spiekbrief  

Tekst aanleveren bij Ina Andringa en Esther Haverkort 
Voorlichting Lukas 
Cursus 25 mei 
Oproep voor MR-lid; Niet hele stuk, attenderen op de verkiezingen.  
 
 

11. Rondvraag 
8 juni: Evaluatie MR-jaar 
8 juni: Eventueel in levende lijve als het kan 
8 juni: Simon vragen om 8 juni schoolgids en werkverdelingsplan aanvragen om af te tikken. 
 

12. Sluiting 
(Volgende vergadering op 8 juni 2021) 


