
BERICHT VOORAF: VOLGENDE VERGADERING IS OP D.V DONDERDAG 19 MEI 

2022 OM 19.00 UUR IN DE REHOBOTHSCHOOL 

Notulen medezeggenschapsraadvergadering donderdag 17 maart 2022 

 

Aanwezig:  Elske van Doorn [PMR], Bert van Dorland [OMR], Francien 

de Haan (PMR), Lisette Hangoor [OMR], Sophie Roerdink aanwezig bij punt 

7, Karin Stam [directie], Mecheline Doornebal [PMR] 

 

Afwezig: Teun de Ridder [OMR] m.k., Ellen Henzen [GMR] z.k. 

1. Opening  

Elske opent de vergadering. Zij leest uit Psalm 56, Troost voor de vluchteling. Op dit 

moment is er oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hoe ziet de toekomst er uit voor 

Oekraïne? We denken in het bijzonder aan leerkrachten, leerlingen en hun ouders. 

Leerkrachten die hun leerlingen los moeten laten, niet wetend of of zij hen ooit nog terug 

zien. Dit zal pijnlijk zijn. Wat zal er ook veel schade zijn bij de jeugd, in hun jonge 

levens. 

Elske gaat voor in gebed, we bidden speciaal voor Oekraïne.  

 

2. Vaststellen agenda 

Ellen is niet aanwezig, daardoor vervalt het agendapunt GMR. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Mededelingen: - 

 

Ingekomen stukken: 

- Magazine Thuis & School van Ouders van Waarde 

- Raad en Daad nieuwsbrief van Ouders van Waarde 

4. Takenlijst 1 juli 2021 

 Wat Wie Opmerking 

1. Schoolgids tzt op de agenda zetten Mecheline Conceptversie is 

gedeeld met PMR. De 

PMR leest mee met de 

conceptversie. 

2.  Verslag vertrouwenspersoon op de 

volgende agenda zetten 

Mecheline  Zie punt 7 

3. Sophie uitnodigen voor vergadering 

17 maart 

Francien Gedaan 

 

5. GMR 

- 

 

6. Passend Onderwijs 

Esther Schelling is de Intern Begeleider op de Rehoboth. 

Zij is verantwoordelijk voor de zorg op school. Zowel aan de boven- als aan de 

onderkant van de leerprestaties.  

 

Vorig schooljaar heeft Esther uitgelegd hoe de zorgstructuur vormgegeven is (OT, SMW, 

BePo), zie notulen 25-03-2021. 

 



Naast de zorg, legt zij kort uit waar zij naast de eerder omschreven zorg ook mee bezig 

is geweest. 

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw ondersteuningsplan binnen BePO. 

Als ib-er heeft Esther meerdere keren aangesloten bij dit overleg en zij heeft 

meegedacht aan verbeteringen. Deze zullen verder vorm gaan krijgen de komende tijd. 

Er is een nieuw School Ondersteunings plan gemaakt voor de school en Esther helpt 

momenteel mee met het maken van de nieuwe schoolgids. 

 

Op dit moment zijn alle cito toetsen afgerond en zijn de groepsplannen van het eerste 

half jaar geëvalueerd. Die voor het tweede half jaar zijn gemaakt.  

Esther is bezig met groepsbezoeken en groepsbesprekingen. In deze bespreking gaat het 

over de groep en wordt er tevens ingezoomd op individuele leerlingen. Daarnaast wordt 

er a.d.h.v de resultaten gekeken wat goed gaat en wat nog verbeterd kan worden. Er 

wordt nagedacht en besproken wat daarvoor nodig is. 

 

De grootste zorg voor nu is het structureel doorgang laten vinden van het onderwijs. 

Voor de leerkrachten is het moeilijk om passend onderwijs te bieden. Er zijn veel 

leerlingen die onderwijs missen vanwege de corona epidemie. Dit vereist veel flexibiliteit 

van collega’s. Gelukkig hebben we nog steeds weinig klassen naar huis hoeven sturen! 

 

Esther is in gesprek gegaan met de nieuwe schoolmaatschappelijk werker. Dit is een 

nieuwe ontwikkeling. Er wordt gestreefd om zo laagdrempelig mogelijke hulp aan te 

bieden. De schoolmaatschappelijk werker is in de even weken op de woensdag op 

school, zij zit in het BSO lokaal. Op deze manier hopen wij dat ouders makkelijker de 

weg naar haar toe vinden als ze met opvoedkundige vragen zitten. 

 

De Rehobothschool heeft zich aangemeld voor de pilot 'Jeugdhulp in de school'. Karin en 

Esther zijn bezig extra zorg, op sociaal emotioneel gebied, te realiseren binnen de 

school. Dit is nog in de ontwikkelfase. 

 

De MR vindt het fijn dat er aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling. 

 

7. Vertrouwenspersoon 

Sophie Roerdink is vertrouwenspersoon voor de kinderen op de Rehobothschool. Zij 

vertelt over die rol als vertrouwenspersoon. 

De ruimte wordt aan kinderen geboden om aan Sophie dingen kwijt te kunnen. Zij gaat 

het gesprek met de kinderen aan. Soms kan zij zelf het kind helpen, soms is er iemand 

nodig. Sophie gaat dan in overleg met bv maatschappelijk werk (zonder de naam van 

het kind te noemen) om hulp te kunnen bieden aan het kind. 

De methode Kwink wordt ingezet voor de sociaal emotionele ontwikkeling en Wonderlijk 

Gemaakt voor de seksuele vorming. 

 

Het is goed om de kinderen te vertellen over de rol van Sophie. Dit wordt meegenomen 

om in een teamvergadering of aan het begin van het schooljaar te bespreken.  

Tevens is het fijn om de gebedsgroep weer onder de aandacht te brengen. Karin neemt 

dit op zich. 

 

Mw Rijken is vertrouwenspersoon voor het personeel. 

 

8. Vakantierooster 

Karin heeft het vakantierooster met de MR gedeeld. De MR leden geven advies. Karin 

past een aantal data aan. 

 

9. Jaarrekening 2021 Rehoboth 

Karin licht de MR in en beantwoord een aantal vragen. De resultaten zijn positief. In de 

begroting van komend jaar worden deze gelden ingezet. 

 



 

 

10. Rondvraag 

- Karin vertelt over het nieuwe meubilair. De aanbesteding is gedaan. In de laatste 

week van zomervakantie wordt het nieuwe meubilair geleverd. 

- Worden er nog kinderen vanuit Oekraïne geplaatst?  

Er is nog geen beroep gedaan op de Rehobothschool. Eerst gaan leerlingen naar 

speciale taalklasjes. De plaatsing wordt gecoördineerd door de gemeente. 

- Is er al een afspraak met het Moderamen, Teun en Karin gemaakt om over de 

'werving van leerlingen' te praten? Deze afspraak staat gepland. 

 

11. Sluiting 

Om 20.00u sluiten wij de vergadering. 

Takenlijst  

 Wat Wie Wanneer 

1. Cito opbrengsten midden schooljaar 

2021-2022 op de volgende MR 

agenda zetten 

Mecheline Volgende 

vergadering 

2.  Schoolgids tzt op de agenda zetten Mecheline Als deze af is 

3 Gebedsgroep en rol Sophie onder de 

aandacht brengen 

Karin Wanneer mogelijk 

4. Afspraak met Moderamen op de 

agenda zetten 

Mecheline Als datum bekend 

is 

 
 
 

 

 
 

 

  

 

 
 


