
 

 
  

 

 

 

 

 
 

Medezeggenschaps Raad De Stapsteen 
Notulen 13 Mei 2020 
 

    
Voorzitter Prisca Suijkerbuijk PS  
    
Vicevoorzitter Natasha Kolsteren NK   
    
Secretaris Susanne Beelen SB  
    
Notulist Bram Baks  BB  
    
Peroneelsgeleding Marcel van Aggel MA  
 Ingrid Smeets IS  
 Roy van Hunsel RH  
    

Schoolleiding Gerda van Son GS  
    
Oudergeleding Bram Baks BB   
 Marleen Smit MS (afwezig)  
 Janneke van Kessel JK   
 Stijn van Kerkhoven SK (afwezig)  
 Mirjam Heesakkers MH  
 Gonny Boskeljon GB (afwezig)  
Toehoorders    
    

 
 
1. 20.00 uur: Opening, mededelingen, ingekomen stukken,  

Indiener / inleider Voorzitter PS 

Verwachte tijdsduur 5 minuten 

Notulen NK opent de vergadering. 
Na 30 min Sluit Gerda aan en we doen een voorstel rondje.  

 
 
2. Notulen vorige vergadering 

Indiener / inleider PS  

Doel Vaststellen  

Tijdsduur 5 Minuten  

Notulen - De Notulen worden met kleine aanpassingen goedgekeurd. 
- SB zal zorgen dat de notulen op de website terecht komen 
- Gebruik van de Dropbox doorzetten? RH heeft de mail aan 

SB gestuurd.’ 
- Er is geen sleutel van het hekje.. RH zal Beheer vragen voor 

dezelfde cilinder als de andere sloten. 

‘ 
 
 
 
RH 

 
 
3. Evaluatie de Opstap   

Indiener / inleider GS  

Doel Bespreken  

Tijdsduur 15 Minuten  
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Notulen - Op dit moment zijn er nog 4 groepen, het aantal kinderen dat 
aanwezig is op dit moment is wat minder dan eind vorig jaar. 
Op dit moment 12/14 kinderen ongeveer. Op dit moment is 
de doorstroom van het AZC veranderd, op dit moment 
minder gezinnen met kinderen.  

- Er is sprake geweest van een 5de groep, en daar zijn ook 
leerkrachten voor gezocht. Het is nu niet zeker of dit jaar nog 
gestart zal worden met de vijfde groep. De realiteit kan 
echter snel wijzigen. De geworven leerkrachten zullen wel 
per 1 juni starten. Het zijn 2 ervaren krachten die een 
tijdelijke benoeming van een jaar hebben. 

- Voor alsnog blijft de Opstap in de Muuzenberg 

 

  
4. Mededelingen vanuit het schoolteam       

Indiener / inleider IS  

Doel Bespreken  

Tijdsduur 15 minuten  

Notulen - MA is nog niet begonnen, Rob van den Brink is nu tijdelijk 
conciërge  

- 2 nieuwe werkmethodes, die vanaf volgend schooljaar in 
gebruik worden genomen. Voortgezet technisch lezen (groep 
4-8) daar was voorheen geen methode voor. Dit geldt ook 
voor Wereld orientatie. 

- De Bieb zal in het schoolgebouw worden gehuisvest in een 
deel van de aula. 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. Jaarplan 

Indiener / inleider PS  

Tijdsduur 5 minuten  

Notulen Gezien de huidige situatie, liggen we niet helemaal op planning. 
Graag willen we het jaarplan wat vereenvoudigen. Alles waar we 
geen advies of instemming in hebben moeten die nog op de planner 
willen blijven staan. Daar zijn wellicht een paar uitzonderingen zoals 
bij voorbeeld de cito-opbrengsten. MH en NK zullen een eerste opzet 
over maken. 

 
 
 
 
MH/NK 

 
 
6. Meedenkraad   

Indiener / inleider MS  

Tijdsduur 0 minuten  

Notulen MJ heeft aangegeven een stapje terug te doen uit de MR. RH zal met 
MJ afstemmen of ze wel in de Meedenkraad blijft deelnemen en hoe 
we dan in de MR up to date blijven 

 

 
7. arbobeleid    

Indiener / inleider PS  

Tijdsduur 0 minuten  

Notulen Geen update  

 
 
8. Werktijdenregeling       

Indiener / inleider PS  

Tijdsduur 5 min  

Notulen Er verandert op dit moment niets voor de leerkrachten op de 
Stapsteen. Dit zal weer in de formatie terug komen 
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9. Aftreedrooster       

Indiener / inleider PS  

Doel Bespreken/evalueren  

Tijdsduur 5 min  

Notulen NK zoekt uit hoe het precies in elkaar steekt vanuit de wet/statuten NK 

   

 
10. Begroting stapsteen 

Indiener / inleider SB  

Tijdsduur 5 minuten  

Notulen De begroting is marginaal, veel wordt door Skozok bepaald. Slechts 
15% hebben de scholen zelf invloed op. 
Wellicht een sessie in oktober/november met een beperkte groep die 
meedenken in de begroting. Deze moet op de jaar planner mee 
genomen worden 

 

 
11. Klachtenregeling en evaluatie voorgaand schooljaar    

Indiener / inleider PS  

Tijdsduur  5 minuten  

Notulen Er is op dit moment geen beeld van de klachten die het afgelopen 
jaar zijn binnen gekomen via de klachtenregeling  

 

 
 
12. Vakantierooster/ Onderwijstijd 

Indiener / inleider PS  

Tijdsduur 5 minuten  

Notulen Maandag zal het rooster afgerond worden door RH. Er is nog een 
afhankelijkheid van de verschillende werkgroepen. Het rooster zal in 
de week van 4 juni met de MR gedeeld worden. 
Ook voor de formatie is 24 juni (de volgende vergadering) rijkelijk 
laat. Vooruitlopend op de formatie zal er volgend jaar een andere 
opzet gekozen worden in groep 7 en 8 Communicatie is ook dit weer 
nadrukkelijk aangegeven als belangrijk. 
Er wordt aangestuurd op meer rust en duidelijkheid bij de 
aankomende formatie. 
 

 

 
13. Ingekomen post   

Indiener / inleider SB  

Tijdsduur 5 minuten  

Notulen Geen reactie gehad op ongevraagd advies en vragen mbt de opstap. 
SB zal een mail sturen naar het College mbt het uitblijven van een 
reactie.  
SK Zal terugkoppelen naar de ouder dat de actie genomen is en dat 
we nog wachten op antwoord. 

SB 
 
 
SK 

 
 
 
14. GMR   

Indiener / inleider PS  

Tijdsduur 5 minuten  

Notulen Geen bijzonderheden  

 
 
15. Rondvraag       

Indiener / inleider PS  
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Tijdsduur 10 minuten  

Notulen - Korte evaluatie over onderwijs op afstand, en het gedeeltelijk 
onderwijs op afstand. Van uit de ouders zal een document 
met het team gedeeld worden. 

- Ouders van instromers zijn geïnformeerd dat kinderen 
welkom, zijn maar wel volgende de regels van de stapsteen 
mbt Corona.  

- Status van de nieuwe Directeur? Veel onduidelijkheid over 
waar het zich in het proces bevindt. Aankomende maandag 
heeft GS een vergadering over dit onderwerp. GS zal onze 
punten en aanbevelingen meenemen. Deze zijn eind 2019 al 
doorgestuurd. SB zal het doorsturen naar GS 

- Hoe is deze week bevallen om weer terug op school te zijn? 
RH is erg positief over hoe de kinderen met de situatie om 
zijn gegaan. Continue rooster is wel even wennen. IS is ook 
positief. Afstand bewaren in de kleuterklassen is lastig.  

- De groepsverdeling is gemaakt op basis van gezinnen. 
Zodanig dat broertjes en zusjes op dezelfde dag naar school 
konden. 

- Wat is de status van de aanschaf van het nieuwe meubilair. 
De bestelling zal volgende week geplaatst worden. 
Verwachting dan het nieuwe schooljaar begonnen kan 
worden met de nieuwe meubels.  

NK 
 
 
 
 
 
 
 
GS 
 
SB 

 
 
15. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng, sluit de vergadering om 22:00 uur. 
 

Besluitenlijst 
  

  

  

  

 

Actiepunten 
 13-05-2020   

03 Nieuwe Cilinder in het hekje aanvragen bij beheer RH 23-06-20 

05 Actualiseren jaarplanner  NK/MH 23-06-20 

09 NK Zoekt uit hoe het statutair in elkaar steekt mbt het aftreed 
rooster 

NK 23-06-20 

13 Mail naar college van bestuur mbt uitblijven van reactie op 
communicaties 

SB 23-06-20 

13 SK zal contact opnemen met de ouder die de brief gestuurd heeft 
en deze updaten over de stand van zaken 

SK 23-06-20 

15 Vanuit de oudergeleding zijn er wat punten en ideeen mbt het 
onderwijs op afstand. Dit zal worden geconsolideerd in een 
document en aan de directie en het team gestuurd worden 

NK 23-06-20 

15 Het profiel dat voor een nieuwe directeur is opgesteld door de 
MR zal door GS worden meenomen in de vergadering met het 
bestuur aankomende maandag 

GS 18-05-20 

    

 20-11-2019   

01 Input Skozop voor verlenging Opstap RH/SK 30-11-2019 

03 Plaatsen Jaarverslag MR op website SB 15-01-2020 
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Jaarplan punten volgende vergadering 
 
- 
 
 
 

Zal worden geupdate aan de hand van de gewijzigde versie. 


