
BERICHT VOORAF: VOLGENDE VERGADERING IS OP D.V DONDERDAG 17 MAART 

2022 OM 19.00 UUR IN DE REHOBOTHSCHOOL 

Notulen medezeggenschapsraadvergadering donderdag 27 januari 2022 

 

Aanwezig:  Bert van Dorland [OMR], Francien de Haan (PMR), Lisette 

Hangoor [OMR], Karin Stam [directie], Teun de Ridder [OMR] 

 

Afwezig: Elske van Doorn [PMR] m.k., Mecheline Doornebal [PMR] 

m.k., 

Ellen Henzen [GMR] m.k. 

1. Opening  

Teun opent de vergadering met het lezen van: Efeze 3: vanaf 14 

Mensen worden deze periode van beperkingen zat. Waar haal je energie vandaan.  

Als het bij ons op is kunnen we het bij God halen. Deze tekst is een belofte dat God het 

wil geven.  

 

2. Vaststellen agenda 

Ellen is niet aanwezig, daardoor vervalt het agendapunt GMR. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Mededelingen: - 

Francien: Bij Ellen en haar man is vanmiddag een dochter geboren. 

 

Ingekomen stukken: 

- Nota van Ouders van Waarde, voor het school lidmaatschap 

 

4. Takenlijst 1 juli 2021 

Takenlijst 

 Wat Wie Wanneer 

1. Schoolgids tzt op de agenda zetten Mecheline Tzt 

2.  Contact opnemen met Ellen over de 

functie beschrijving: IB-BC-ICO 

 

Contact gehad. Ellen heeft erom 

gevraagd. Document niet aanwezig. 

 

Teun Zo snel als 

mogelijk 

 

 

 

5. GMR 

- 

 

6. RI&E 

RI&E is nu met name gericht op de aanbesteding van het meubilair, dit loopt. 

 

Evaluatie continurooster 

Tijdens een teamvergadering zijn de voor- en nadelen besproken. Karin pakt de notulen 

erbij: 



Voordelen 

- Alle dagen zijn hetzelfde voor de kinderen 

- Minder gedoe op het schoolplein (overblijf) 

- Meer tijd voor de leerkrachten na schooltijd  

Nadelen 

- Korte/geen pauze onder schooltijd voor leerkrachten 

- Weinig tijd voor ontspanning tussendoor (ook voor de kinderen) 

- Alles moet een dag van tevoren klaarliggen/voorbereid zijn. Je kan niet iets meer 

tussen de middag pakken als dit nodig is.  

 

Ouders van de mr zijn positief. Je hebt nog een lange middag. Er zijn geen klachten over 

het overblijven. Ouders ervaren meer rust. 

We bespreken de mogelijkheid om ouders te vragen om buiten pauze te lopen. 

Qua organisatie lijkt dat niet haalbaar.  

 

Het continurooster zal in deze vorm voortgezet worden. 

 

7. Formatie schooljaar ‘22-’23 

Karin geeft een korte toelichting over de stand van zaken. 

 

8. Proces SKIN marketing 

Er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen. SKIN is bezig met de 

ontwikkeling 

van de nieuwe schoolgids.  

 

9. Leerling werving 

De scriba van de Hervormde Gemeente zal een afspraak maken om contact te leggen 

tussen kerk en school. 

 

10. Begroting (advies) 

De begroting wordt gedeeld. Karin licht deze toe. 

 

11. Verslag vertrouwenspersoon 

Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Sophie, 

vertrouwenspersoon van de Rehobothschool, zal dan ook uitgenodigd worden. 

 

12. Verkiezing MR (vooruitblik) 

in 2024 zijn veel leden veel aftredend. Er wordt gesproken over de mogelijkheden ‘hoe 

verder te gaan’. Een optie kan zijn om eerder te stoppen. Dan kan een nieuw lid, met 

wat oude leden, goed ingewerkt worden. 

 

14. Rondvraag 

- Wat zijn de afspraken mbt huiswerk als een leerling in quarantaine zit? Ouders 

zien verschil met het omgaan daarvan in de bovenbouw. 

- Wat kan er gedeeld worden over zieke leerkrachten? Ouders gaan daar over 

praten en dit geeft vooral bij het hek onrust. Er is vanuit ouders begrip voor de 

privacy van leerkrachten. 

 

16. Sluiting 

Om 20.30uur sluit Lisette de vergadering (De accu van Teun zijn PC was op, vergadering 

was digitaal) 

 

Takenlijst  



 Wat Wie Wanneer 

1. Schoolgids tzt op de agenda zetten Mecheline Tzt 

2.  Verslag vertrouwenspersoon op de 

volgende agenda zetten 

Mecheline  Volgende agenda 

3 Contact vertrouwenspersoon 

volgende vergadering 

Mecheline zo snel als 

mogelijk 

4. Sophie uitnodigen voor vergadering 

17 maart 

Francien? zo snel als 

mogelijk 

 
 
 

 

  

 
 
 
 


