
   

Notulen MR-vergadering G.A. de Ridderschool  
Dinsdag 28 september 2021, 19.30 uur, locatie G.A. de Ridder 
 
Aanwezig: Gea. Lotte, Margreet, Ellen, Simon, Meike, Cris (voorzitter), Jeroen (notulist) 
Afwezig: Mark Visser 
 

1. Opening 
 

2. Vastellen agenda 
 

3. Vaststellen notulen MR-vergadering 8 juni 2021  
Op 22 september 2021 toegestuurd door Jeroen Loovers en tevens te vinden op  
H:\MR-documenten-GaRi\files\MR-vergaderingen\Schooljaar 2021-2022 

 
4. Mededelingen/te overleggen met directie (Simon) 

- IKC jaarplan  
Is aangepast met de aantekeningen van de verschillenede werkgroepen(SMART gemaakt). 
Sociale veiligheid wordt 1 x per 2 jaar in kaart gebracht. Als school kun je dit ook wel jaarlijks 
doen als we (MR en team) dat willen. Vanaf groep 5 wordt dit gemeten met vragenlijsten. 
Voorstel is om dit elk jaar te gaan doen. 
 
Cursus van Cedin met executieve functies groep 4 t/m 8. Doorgaande lijn ontwikkelen,  waar 
is de onderbouw 1 t/m 3 in dit verhaal. Simon gaat navraag doen bij Cedin. 
 
Ouderavonden voor ouders aan begin van het jaar graag weer terug laten keren, naast de 
startgesprekken. Voor groep 1 t/m 3 worden nu inloopavonden georganiseerd 3x per jaar op 
twee avonden waar de kinderen de klas kunnen laten zien aan ouders en de ouders de 
leerkracht kunnen ontmoeten. 
Graag toch een aanpassing: naast ontmoeting in groep 1 t/m 3 ook de extra informatieavond. 

 
- Ondertekenen Werkverdelingsplan 
PMR tekent. 

 
- Verhuizing naar de Leliestraat 
Is een vervelende soap aan het worden, het loopt heel stroef met de gemeente. De spullen 
zijn niet voor elkaar daar. Gelukkig is er vanuit de ouders niet veel commentaar.  
 
De wethouder wilde graag deze week een persmoment voor de sleuteloverdracht. Dit lukt 
dus niet. Juridisch zaten er wel veel haken en ogen aan de huurovereenkomst. De wethouder 
belde met excuses voor de puinhoop en voelt enigszins stress.  
Volgende maandag kan er  waarschijnlijk een overdracht en persmoment gepland worden. 
De bedoeling is dat er drie noodlokalen buiten werking worden gesteld en dat er twee 
behouden worden. 
De verhuizing is waarschijnlijk op 10 november. 
 
Na de verhuizing wordt er gewerkt met andere starttijden van school. Er wordt 5 minuten 
later begonnen en geëindigd. Dit in verband met ouders die kinderen op beide locaties 
hebben. De MR gaat hiermee akkoord. 



   
 
Wanneer wordt de MR gevraagd om toestemming te geven voor verschillende fases in het 
proces, is een lopend proces. Graag niet zomaar doorgaan als directie zijnde, wel een 
‘toestemming vragen’. Afgesproken is dat de voorzitter wordt ingelicht en deze de rest op de 
hoogte stelt, zodat de MR wel kan aangeven ze geïnformeerd is en dat er transparantie is.  
 
Q&A is al gedeeld met de ouders en het team. Waren niet heel veel verschillende vragen. 

 
- Nieuwbouw 
Nog er weinig over gehoord, daarom belt Simon elke week met de gemeente (Marcel 
Schuurman). Proces loopt heel traag, daarom wordt de Beatrix er ook bij betrokken. Eind 
oktober moet er een visiebijeenkomst zijn met de buurt, de Peppel, de dierenweide en het 
Stroomdal. Er is een bedrijf ingehuurd om het gesprek te leiden, daarnaast komt er ook een 
communicatieplan over de in te zetten werkwijze. 

 
- NPO gelden 
Er is veel extra inzet op deze gelden. (Teamdag van gehad, extra collega’s aan het werk en 
nieuwe Chromebooks bijvoorbeeld) 
 
- Rapporten en hoe de ouders het goed kunnen lezen 
De rapportagewerkgroep is een nieuw leven ingeblazen en deze gaat meer toelichting geven 
en daarmee de rapporten meer leesbaar en duidelijker maken voor ouders. 
 
- Gesprek leerlingenraad begroting in breng hebben met keuze speelmateriaal. 
Er moet plan komen voor de leerlingenraad vanuit de MR, staat in ons activiteitenplan.  
Leerlingen die het leuk vinden, gaan voor twee jaar vanuit groep 7 in de leerlingenraad en 
dan geen verkiezingen meer houden in groep 8. 
 
- WC’s 
Er moet een gesprek moet met Dolf en Herman komen. Simon gaat dat proberen te 
bewerkstelligen. Het gaat inmiddels om meerdere wc’s. De vieze geur gaat niet meer weg er 
moet nieuwe betegeling komen of bijvoorbeeld een coating op de vloer? 
Als hier geen of weinig budget voor zou zijn, dan moet er aangegeven worden dat er ouders 
worden benaderd voor hulp.  

 
5. Nieuws vanuit de GMR.  

- Luchtkwaliteit nog steeds niet goed. Wordt gekeken naar provinciale subsidie. 
 
- PBS en uitdraging ervan Rots en Water botst hierin. Kwam bij meerdere scholen naar voren. 
 
- Informatievoorziening over PBS aan ouders onderbouw? Pleinouders? Niet aanwezig, geen 
informatievoorziening. 
 
- Januari weer scholingsgeld voor GMR en MR. 
 
- Beleid binnen school en Kids Primair hoe er ingevallen wordt bij ziekte en dergelijke. Welke 
stappen worden genomen op korte termijn of langere termijn. Moet besproken zijn binnen 
de MR. En op school niveau geregeld worden. Vraag naar Simon om in te brengen. 
 



   
- Raad van Toezicht stopt de heer Hidding, komt een benoemingscommissie. Moet snel en 
soepel verlopen. Liefst voor de verkiezingen rond hebben. 

 
 

6. Doornemen documenten voor activiteitenplan 
 
- Hoofdstuk 5.3 – Thema’s (aanpassing wordt aangebracht) 
- Hoofdstuk 6 - Medezeggenschap, onze praktijk 
- Resultaat brainstorm begroting 
- Jaaragenda waar mogelijk verder invullen 
- Begroting MR (van Margreet) bespreken met Simon. 

 

7. Actielijst  

- Cris: de heer Jongman mailen 
- Allen: Doornemen documenten voor activiteitenplan voor vergadering van 21  
september2021) 

- Hoofdstuk 5.3 – Thema’s 
- Hoofdstuk 6 - Medezeggenschap, onze praktijk 
- Resultaat brainstorm begroting 
- Jaaragenda waar mogelijk verder invullen 

 - Cris: e-mail naar Martin voor een afvaardiging bij de MR-vergaderingen. 
 
- Jeroen: Jaarplanning maken in overleg met Simon. (Na de vergadering van 21 september) 
 
- Mark: enquête uitsturen naar ouders 
- Cris: Bespreken wie met Ronald contact onderhoud voor het bijhouden van de website 

 
- Jeroen : 
 
Vergaderdata 2021-2022  
 
Voorstel:  
28 september 
Woe 3 november 
14 december 
1 februari 
15 maart (verkiezingen voor nieuw MR ouderlid) 
17 mei 
5 juli (iig schoolgids) 
 
- Actielijst voor langere termijn: Ouderraad uitnodigen voor kennismaking 

 

 

 

 



   
8. Rondvraag 

Lotte:  

De school is nog steeds een muziekschool ook al is hier geen subsidie meer voor. Hoe wordt dat 
nu verder uitgedragen. Komt bijvoorbeeld het schoolkoor nog terug. Er zijn wel uren voor muziek 
en ook zijn er mensen voor aanwezig. 

Welzijnswerk: zijn daar contact personen voor binnen de school? Dit loopt via zorg op school. 

Met de bovenbouw gaat ook een deel van de bibliotheekboeken mee. 

Jeroen:  

Aftredend en niet herkiesbaar voor een volgende termijn.  

Margreet:  

Wellicht een MR vergaderingen met alle MR-en van Kids Primair. Aanvragen bij Herman Gebben. 

9. Sluiting 
(Volgende vergadering op woensdag 3 november 2021) 

 
 
 
 
 
 
 


