
BERICHT VOORAF: VOLGENDE VERGADERING IS OP D.V DONDERDAG 2 

FEBRUARI 2023 OM 19.00 UUR IN DE REHOBOTHSCHOOL 

Notulen medezeggenschapsraadvergadering dinsdag 22 november 2022 

 

Aanwezig:  Marjanne van Blijderveen (GMR), Elske van Doorn (PMR), 

Bert van Dorland (OMR), Francien de Haan (PMR), Lisette Hangoor (OMR), 

Teun de Ridder (OMR) Karin Stam (directie) 

 

Afwezig: Mecheline Doornebal (PMR) 

 

1. Opening  

Teun heet Marjanne welkom, Mecheline is afgemeld voor vanavond. 

Teun leest uit Efeze 5 over het gedrag van christenen. Volg het voorbeeld van God als 

kinderen die Hij liefheeft… Ga de weg van de kinderen van het Licht. Het licht brengt 

niets dan goedheid voor, gerechtigheid en waarheid. Zijn christenen in duurzaamheid en 

gedrag nu (meetbaar) anders? Dit bleek uit onderzoek niet het geval te zijn, wat kunnen 

we hiermee? Hoe maken we het verschil? 

 

2. Vaststellen agenda 

Agenda is vastgesteld.  

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Mededelingen: - 

 

Ingekomen stukken:  

- Mail Jolanda Stuifzand, schoolfoto’s 

- Ouders van Waarde Raad en Daad E-nieuws 

- Ouders van Waarde magazine Thuis en School nr 2 en 3 

 

Deze zijn bekeken. Liefhebbers kunnen dit meenemen. 

4. Takenlijst  

Takenlijst 

 Wat Wie Opmerking 

1. Vacature delen GMR in september  Mecheline  Gedaan 

2.  WMK delen op de website  Karin  Ligt bij SKIN 

3 Bespreken in gesprek met 

Moderamen wat het met 

leerkrachten doet als ouders negatief 

zijn over de identiteit 

 Teun en Karin  Komend voorjaar 

4. Godsdienst methode op de agenda 

van november zetten  

 Mecheline  Gedaan 

5. Ouderbetrokkenheid op de agenda 

zetten 

 Mecheline  Gedaan 



6.  Informeren naar de statuten van de 

MR 

 Teun  Loopt - 2 lijntjes 

(Karin en Teun) 

7.  Gezellige avond met AT, team en MR 

bespreken met Karin 

 Mecheline Gedaan 

8.  Werkplan aanpassen  Teun Gedaan 

 

5. GMR  

Marjanne wordt welkom geheten als lid van de GMR namens onze school. We doen een 

voorstelrondje. Marjanne heeft al een vergadering van de GMR meegemaakt.  

In de GMR is besloten dat budget voor scholingen voor de MR vanuit de scholen zelf 

komt. CPOV zoekt uit hoeveel budget er aan scholing is voor de MR (vanuit de cao is er 

recht op meer budget dan op dit moment is vastgesteld bij CPOV). Verder ging het bij de 

GMR vergadering vooral over huisvesting; voor onze school niet interessant.  

CPOV gaat zich aansluiten bij de landelijke christelijke klachtencommissie en de GMR 

heeft hiermee ingestemd. 

 

6. Opbrengsten eind 2021-2022 

We bespreken de opbrengsten. De opbrengsten zijn lager dan de afgelopen jaren. Een 

reden lijkt hiervoor te zijn: corona crisis, de samenstelling van de groep, de wisseling 

van leerkrachten. Iets om goed in de gaten te houden 

We scoren voldoende bij de signaleringswaarde. 

 

7. Godsdienstmethode 

We willen eind dit schooljaar een nieuwe methode hebben gekozen. We vragen nu 2 

zichtzendingen aan zodat het team vanaf het nieuwe kalenderjaar deze twee kan 

uitproberen. Hoor het Woord en Levend water.  

Ouders hebben de godsdienstmethodes ook gelezen. 

Ouders vinden de identiteit belangrijk. Opmerkingen hierover vanuit de OMR: 

- Hoor het woord werd klassiek en behouden gevonden. Zingen alleen Psalmen. 

Geloofsbeleving past erg bij Hervormde kerk. Men denkt wel dat het voor 

kinderen die niet naar de kerk gaan een vrij pittige methode is. Meer behouden 

dan de methode die we nu gebruiken (Startpunt) Breder denkend voor de school 

is deze behoudenheid misschien niet de beste optie. Liedlijst verbreden met 

andere liederen dan Psalmen. Pluspunt van deze methode: Veel extra 

lesmateriaal over zending en kerkgeschiedenis op het digibord. Verhalen zijn niet 

alleen Bijbelse geschiedenis, maar ook kerkgeschiedenis.  

- Levend water: Past qua sfeer goed bij de school. Eigentijds, met een gevarieerde 

liederenlijst. Duidelijke koppeling naar het leven van nu, het leven van de 

kinderen. Dit werd wel een vrij open methode gevonden: Wat wil je hier nu 

eigenlijk mee zeggen? Dit werd bij Hoor het woord meer ingevuld: jij bent een 

kind van God, jij mag ook geloven. Dit komt bij Levend water een stuk minder 

naar voren. Je vertelt het Bijbelverhaal en trekt wat lijnen, maar legt het verder 

zelf bij de kinderen wat ze ervan moeten vinden. Anderzijds wordt genoemd 

vanuit OMR: Dit is ook een valkuil. Als kinderen een leerkracht hebben die wat 

minder kerkelijke beleving heeft, krijgen de kinderen dan dat jaar niet 

Godsdienstlessen met minder diepgang hierin?  



- Beide methodes hebben veel beeldmateriaal, jaarroosters en liedlijsten. Zijn 

vergelijkbaar en zien er allebei prima uit.  

- Ouders leggen dit nu bij het team neer: We gaan de methodes ergens in het 

voorjaar uitproberen en dan bespreken we dit nogmaals in de MR ter instemming 

aan het einde van het schooljaar. 

 

8. Ouderbetrokkenheid 

MR, AT en verdere betrokkenheid van ouders lopen nu wel aardig. Ouderbetrokkenheid 

vanuit de MR cursus proberen we weer wat meer op de kaart te zetten. Ouders helpen 

bij knutselmiddagen, rijden met uitjes naar bijv. het bos… 

Je zou ouders meer kunnen vragen naar hun bevindingen. Ervaringen vanuit andere 

scholen: dit niet anoniem doen. Dan kun je ouders om toelichting vragen. OMR: 

Kinderen hebben schooljaren met uitjes wel echt gemist. Dit kwam natuurlijk vooral door 

Corona. 

Ideeën betreft ouderbetrokkenheid: stukje vanuit de MR in de Info na elke vergadering 

met wat er besproken is.  

Ouders vinden het leuk om foto’s te ontvangen van de sfeer in de klas. Soms is hier 

meer behoefte aan dan aan wat er allemaal gedeeld wordt aan lesstof waar de groep op 

dat moment mee bezig is.  

 

9. Contact moderamen / leerlingenwerving 

Teun en Karin gaan in het voorjaar weer in gesprek met het moderamen.  

Idee: foto’s van bijvoorbeeld de kerstviering en bid- en dankdagdiensten van onze 

school bijvoorbeeld met de kerk delen welke laten zien kunnen worden in de zondagse 

diensten. Een extra verbinding tussen school en kerk. 

 

10. Jaarverslag MR 

Prima 

 

11. Werkplan MR, incl  begroting en jaarplanning 

Geen opmerkingen 

 

12. Concept schoolplan 

Geen opmerkingen 

 

13. AT 

Teun heeft een gesprek gehad met Roos Loo van het AT. 

Ervaringen uitgewisseld: Wat bespreken wij in de MR en waar is het AT zoal mee bezig? 

Gesproken over de schoolreis. Enkele ouders wilden een extra schoolreis dit jaar. Vanuit 

het team is hier een ‘nee’ op gegeven. Dit vanwege de kosten en omdat het niet in de 

planning stond/paste. 

Dit jaar komt er geen schoolreis, maar hebben we een project gepland staan. Volgend 

schooljaar gaan we wel weer op schoolreis. Dit jaar verzinnen we een leuke activiteit om 

te ondernemen voor in de Projectweek. In het voorjaar van 2024 wordt in de MR 

besproken of er een vervolgactie nodig is betreft het organiseren van een eventueel 

jaarlijks schoolreisje. 

 

14. Jaarverslag CBS Rehoboth 

Fijn dat er een goede doorstroming is vanuit de PSZ. 

Dit jaar gaan we hard aan de slag met FocusPO 



 

15. Schoolgids 

Karin heeft de nieuwe schoolgidsen voor dit jaar aan de OMR uitgedeeld. 

 

16. RI&E 

Gisteren hebben we een bezoek gehad van Ernst Jan Schulten van RI&E. Deze was heel 

erg tevreden! Kleine verbeterpuntjes zijn uitgevoerd. Er zijn nog enkele verbeterpunten, 

hier is Karin mee bezig. 

 

17. Rondvraag 

Mecheline maakt dit schooljaar in de MR af. In februari zetten we een vacature uit voor 

een nieuw PMR en OMR-lid m.i.v. volgend schooljaar. 

 

18. Sluiting 

Om 21.30 uur sluiten wij de vergadering. 

Takenlijst  

 Wat Wie Wanneer 

1. Stukje schrijven voor de schoolinfo 

over wat er vanavond besproken is 

Teun  

2.  Activiteit plannen met AT  PMR  

3 Terug communiceren wat er 

besproken is vanavond m.b.t. 

schoolreisje aan het AT 

Teun  

4.    

5.    

6.     

7.     

8.     

 

 
 

 

 
 


