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Medezeggenschapsraad  
 
 

13 oktober 2021  

19.00 uur – 21:00 uur 

NBS Teteringen 
Breeschot 18, 4847 EX Teteringen 

 

Aanwezig: 
PG Elles Vink (notulist) – Francy-Jean Vermeer 

OG Sandra Lageweg - Gert-Martijn Zwartsenburg (voorzitter) 

Afwezig: PG            Esher Polhuijs 

Uitgenodigd: MT John Smout – directeur 

Notulen 
 

Onderwerp Lead M / TI / B 

 
MR – vergadering    

1. Opening, mededelingen, en vaststellen agenda 

Francy Jean is ziek. 

Gert-Martijn  

2. Vaststelling notulen vorige vergadering dd 14-07-2021 

Notulen goedgekeurd. 

 

Gert-Martijn  

3. Communicatie - Ingekomen post + email - nieuwsbrief 

3.1 email + post 

Vacature ondersteuningsplanraad De OPR is de medezeggenschap van het 

samenwerkingsverband. Als leden zitten we daar niet om zaken voor de school 

waar je kinderen zitten of waar je werkzaam bent te regelen. Je zit daar voor 

alle leerlingen en personeel van het samenwerkingsverband. Elles stuurt het 

door. 

Vraag: Wie zit er vanuit de stichting in. 

3.2 informatie uit nieuwsbrief VOO 

Allen  

4. Externe gremia 

4.1 GMR - Terugkoppeling GMR-vergadering  

Sandra en Elles koppelen de belangrijkste punten uit de vergadering terug: 

Aannamebeleid is goedgekeurd 

Beleid schorsing en verwijdering: komt de volgende keer aan de beurt. 

4.2 OC 

Komende vrijdag organiseert de OC sinds lange tijd een ouderborrel.  

 
Sandra 
 

 

5. Agendapunten eigen vergadering   

5.1 Cito                                                                                       

Aan het einde van het gesprek wordt de cito meegegeven. Vaak ontstaan daar 

vragen van ouders en wanneer ga dan iets vragen. De antwoorden op vragen 

zijn juist waardevol.  

Er wordt gesproken over de kansen,  over een stuk uitleg van het lezen van cito 

uitslagen en hoe we daar als school mee omgaan. 

5.2 Groen schoolplein 

De wegwijzer heeft een sponsorloop gedaan om het plein groener te krijgen. 

Gert-Martijn geeft aan dat er nog steeds veel stenen op het plein zijn. Is dat de 

uitstraling die je wilt als groene school.  

 
Sandra 
 
 
Gert-Martijn 
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Elles: Martine en Michelle zetten zich daar heel hard voor in. Vragen om 

terugkoppeling naar de Mr wat hun plannen zijn. Vanuit een enthousiast 

oogpunt. 

5.3 AVG 

Zijn er veel kinderen die niet gefotografeerd of gefilmd mogen worden? Er zijn 

kinderen die niet op de foto mogen. Dit is wel belemmerend voor de rest van 

de groep. 

6. Voorbereiding op de overlegvergadering (zie punten onder 10 + bijlagen) allen  

7. Rondvraag / WVTTK 
 

  

Overleg vergadering – John & Rianne sluiten aan    

8. Ontvangst John en vaststelling notulen vorige vergadering dd 14-07-2021 
 

9. Inkomende punten vanuit MR-vergadering 
9.1 kalender website – GMR niet overal ingevuld (GMR4 wel bijv) 

Er missen een aantal data op de website. John loopt het na. 

Ondersteuningsplanraad: John vraagt na of er iemand van de Stichting inzit. Hij 
zal het ook aanleveren voor de nieuwsbrief 
9.2  
 

10. Ingebracht door MT 

10.1 Jaarplanner MR 

Geen aanpassingen, de planner is in de regel goed. Vakantierooster staat nu op 
januari. Zo laten, kunnen we er alvast een keer naar kijken. 

10.2 Start schooljaar (informatief) 

Gestart met veel nieuwe mensen. Mooie begeleiding van de nieuwe 
personeelsleden.  

Veel stagiaires zowel als onderwijsassistent, maar ook die Lio lopen. Mooi 
uitgezet door Francy Jean en Joyce. 

10.3 Financieel : begroting / vrijwillige ouderbijdrage (inform.) 

Uiteenzetting van de innig: Weinig  respons op de brief, ook al wordt alles in 
één keer geïnd. Sommige ouders hebben gemaild om een regeling te treffen. 

10.4 Corona - achterstanden leerlingen / ouderbetrokkenheid 

Gedachtengang: fijn ouders te mogen ontvangen. John zoekt naar de balans. 
Dat is soms lastig. Zijn er ludieke ideeën om met ouders te doen? 

Gert-Martijn: mooi dat de thema-avonden zijn uitgezet. Voor dit moment lijkt 
het even voldoende. 
10.5 Jaarplan 2022 icm NPO Kober 

Twee sporen: Jaarplan, dit zijn de schoolontwikkelingen. 

Daarnaast loopt het NPO jaarplan. Dit jaar loopt dat naast elkaar. 

Onder beide plannen ligt een diepere laag. Volgende keer die laag laten zien 
van het jaarplan ter informatie. 

John licht toe waar de NPO gelden aan besteed worden (Julia, Sabine; 
ondersteuning zorg en in de klas; Kjeld-gym, Michelle vervangt Kjeld in de 
groepen van de specialisten en heeft RT overgenomen, Martine, Ingrid, Joyce) 
Daarnaast voor het team een stuk ondersteuning vanuit GGO. 

De thema-avonden die nu georganiseerd worden. 

De coaching trajecten zijn ook week opgestart. 

Gert-Martijn: Loopt de onderbouwing? Het plan is door een externe partij 
beoordeeld. Die beoordeling was positief. Daar volgt nog een verslag van. 

10.6 Zicht op ontwikkeling (informatief) 

Is het bestand waarin stond omschreven welke stappen we allemaal maakten. 
Nu wordt dit opnieuw smart gevuld. Samen met MT en het team. 

Benoemen in de schoolgids dat we er mee bezig zijn. 

 

 

John 
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10.7 Schoolgids nieuwe vorm https://teteringen.maglr.com/  

John loopt de mobile site nog even langs op ‘vreemdtalige teksten’ 

Een externe partij komt filmen om een 360 film te maken. 

 

11. Rondvraag 

Sandra: Hebben we het alarm van de oogartsen gezien. Er is echt een groot 
effect op de ogen van de kinderen. Goed om het daar ook eens in het team 
over te hebben. 

Gert Martijn: Meneer Frank is weg? Nee hoor, John legt uit hoe het echt zit.  

 

Vervolgafspraken, deadlines en volgende vergadering 
12.1 volgende MR vergadering:  

 
17 november 2021 

12 januari 2022 

23 februari 2022 

20 april 2022 

8 juni 2022 

13 juli 2022 

 

 
12.2 volgende GMR vergadering ?? 
12.3 nieuwsbrief 10 december 2021 - deadline kopij 26-11-2021  

  

 
 
 
 

https://teteringen.maglr.com/

