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Medezeggenschapsraad  
 
 

23 februari 2022  

19.15 uur – 21:00 uur 

NBS Teteringen 
Breeschot 18, 4847 EX Teteringen 

 

Aanwezig: 
PG Elles Vink (notulist) – Esther Polhuijs 

OG Sandra Lageweg - Gert-Martijn Zwartsenburg (voorzitter) 

Afwezig: - 

Uitgenodigd: MT John Smout – directeur 

Notulen 
 

Onderwerp Lead M / TI / B 

 
MR – vergadering    

1. Opening, mededelingen, en vaststellen agenda 

GMR ging niet door 

Gert-Martijn  

2. Vaststelling notulen vorige vergadering dd 19-01-2022 Gert-Martijn  

3. Communicatie - Ingekomen post + email - nieuwsbrief 

3.1. email + post  

3.2. informatie uit nieuwsbrief VOO 

allen  

4. Externe gremia 

4.1. GMR - Terugkoppeling GMR-vergadering  

4.2. OC: we hebben de notulen doorgekregen. 

 
Sandra 
 

 

5. Agendapunten eigen vergadering   

5.1. Corona stavaza / maatregelen nav persco Na de vakantie mogen weer 

samenwerken met andere groepen, het lunchen pakken we weer op, we gaan 

de hoofdingangen weer gebruiken. OMR: de kleuters naar binnen via de 

deuren bevalt goed. 

5.2. Werkgroep Cultuur Elles vertelt hoe het ervoor staat met de kunstzinnige 

oriëntatie en de ideeën voor de toekomst. 

5.3. Bibliotheek (openstaand uit MR3) Elles heeft gemaild, nog geen reactie terug 

gehad, 

5.4. Verkeersveiligheid Er is een mail binnengekomen van de OC over de onveilige 

verkeerssituatie op de Oosterhoutse weg. Idee is om samen op te trekken. 

5.5. NPO-gelden 

Zie tweede deel vergadering. 

OMR ziet het terug in de school. 

5.6. Planning oudergesprekken 

Waarom zit er zoveel tijd tussen de gesprekken van groep 1-2 en de andere 

groepen.  

PMR; Het heeft te maken met de afname van Kijk! Wanner je de gesprekken 

van groep 1-2 ook in februari laat plaatsvinden zitten de afnames van de Kijk! 

te dicht op elkaar. 

 

 

 

 

Elles  

 

 

 

 

Sandra 

 

Esther 

 

Gert-Martijn 

 

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

7. Rondvraag / WVTTK 
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Overleg vergadering – John sluit aan   

8. Ontvangst John en vaststelling notulen vorige vergadering dd 19-01-2022  
 

9. Inkomende punten vanuit MR-vergadering 

9.1. Corona maatregelen John mailt de ouders over de versoepelingen. 

OMR: Zelfstandig naar binnen gaan van groep 1-2 behouden. School wilt dit 
ook behouden. Is al besproken in het onderbouwoverleg. 

9.2. Honden: Is nog niet besproken in het onderbouwoverleg. 

9.3. Verkeersveiligheid. Concreet is de vraag hoe we dit aan kunnen pakken.  

Vanuit school vertrekken vanuit veiligheid. Wijkvertegenwoordiger 
uitnodigen, terug oppakken. John 

Hoe wil je als school en ouders iets in gang zetten. (Buitenbeter app 
meldingen, petitie?) 

Sandra koppelt terug naar de OC 
 

 

 

10. Ingebracht door MT 

10.1. Document opbrengsten (informatief, max 30 min) 

John neemt ons mee in de interpretatie van het document.  

10.2. Communicatie (mening vormend – zie bijlage) 

Eerdere feedback is meegenomen.  

E-mail: soms met word of pdf bestanden. Dit is onhandig. Het fijnst is als de 
boodschap in de mail zelf staat i.p.v. in een bijlage. 

Website: schoolgids met vakantierooster aanpassen. 

10.3. Ouderbijdrage (informatief - zie bijlage)  

Deze is vastgesteld. 

10.4. Tevredenheidspeiling (informatief) 

Nog geen terugkoppeling beschikbaar. Er komt eerst een moment met de 
stichting 

10.5. Formatie (informatief) 

Personeelswensen zijn uitgezet. Het ziet ernaar uit dat het een moeilijke 
puzzel wordt. Andere Fte’s, verloven, NPO gelden. 

10.6. Jaarplan en NPO (informatief) 

De PMR is betrokken bij de evaluatie. Veel heeft al een plek gekregen. Hoe 
meet je dan het rendement? 

10.7. Strategische koers SNB (informatief) 

Daar wordt aan gewerkt met de koersgroep. Er zijn twee koerscafés geweest. 

10.8. Breedsaam: Lekkages in het oude stuk. Er is actie op gezet. 

 

John 

 

 

11. Rondvraag 

 
 

 

12. Vervolgafspraken, deadlines en volgende vergadering 

12.1. volgende MR vergadering:  

2. 17 november 2021 

3. 19 januari 2022 

4. 23 februari 2022 

5. 20 april 2022 

6. 8 juni 2022 

7. 13 juli 2022 

12.2. volgende GMR vergadering GMR5 4 april 

12.3. nieuwsbrief 25 maart 2022 - deadline kopij 11-03-2022 

 

 

 
 
 
 


