
 

 
  

 

 

 

 

 
 

Medezeggenschapsraad De Stapsteen 
Notulen 20 januari 2021 
 

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

Schoolleiding Gerda van Son GS  
    
Oudergeleding    
 Janneke van Kessel JK (afwezig)  
 Stijn van Kerkhoven SK   
 Mirjam Heesakkers MH  
 Gonny Boskeljon GB   
Toehoorders    
    

 
 
1. 20.00 uur: Opening 

Indiener / inleider Voorzitter PS 

Verwachte tijdsduur 5 minuten 

Notulen PS opent de vergadering. 
Doelstelling om de vergadering in een uur af te ronden 

  

 
 
2. Notulen vorige vergadering 

Indiener / inleider PS  

Doel Vaststellen  

Tijdsduur 5 Minuten  

Notulen - De Nieuwe cilinder is geregeld.. 
- Verder geen toevoegingen. 
- Stukje voor de MR op de website is gemaakt door RH en 

door gestuurd aan PS, IS en SK 
- RH zal deze op de website plaatsen 
- Kinder MR ligt even stil aangezien het lastig is Kinderen 

samen te krijgen. 
- SK zet het jaarverslag door naar SB 

 
 
 
 
RH 
 
 
SK 
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3. Evaluatie de Opstap   

Indiener / inleider GS  

Doel Bespreken  

Tijdsduur 30 Minuten  

Notulen - De Opstap is “gewoon” open. Vanwege het feit dat onderwijs 
door de ouders in het Nederlands in deze erg uitdagend is. 
Ook de IT faciliteiten op het COA zijn niet toereikend 
waardoor onderwijs op afstand niet realistisch is. 

- Bij de kleuterklassen is de opvang van de kinderen gemixt 
met de opstap. Dit is in overleg met de betrokken ouders 
gedaan en is over het als erg positief ervaren. 

- 3 gezinnen hebben aangegeven dat ze de integratie niet 
zagen zitten, deze kinderen zijn dan ook separaat 
opgevangen. 

- Na de feestdagen een hogere instroom, wat meer van de 
leerkrachten vraagt, daarom is de integratie nu minder 
toegevoerd.  

- Er is contact gezocht met andere scholen waarbij taal-
klassen/schakelklassen aanwezig zijn om te kijken hoe dat 
ook op de opstap zou kunnen worden toegepast. 

- Nol van Beurden wil graag een gesprek met de MR/school 
raad om te kijken wat de behoefte is mbt de nieuwe directeur 
en over de rol van de opstap en de stapsteen samen. 

- De kinderen van de opstap zitten daar met name om de 
taalbarrière te slechten. Na verloop van tijd zouden ze naar 
een regulier basisschool moeten kunnen doorstromen. 

- Een “exclusieve” samenwerking lijkt niet optimaal. Wellicht 
goed om ook de andere scholen in de gemeente hierin mee 
te nemen.  

 

  
 
4. Mededelingen vanuit het schoolteam en inspectiebezoek    
  

Indiener / inleider IS  

Doel Bespreken  

Tijdsduur  minuten  

Notulen - Deels zit in punt 3 en punt 5 
- Studiedag is een moment van evaluatie geweest over hoe de 

gang van zaken is, en hoe het thuisonderwijs, en de nieuwe 
methodes ervaren worden.  

- De nieuwe methodes worden tot nu toe positief ervaren. 
- De ouder tevredenheids-enquête komt er weer aan. Van 

oudsher wordt er met name tijdens het invullen een de 
nadruk gelegd op de negatieve kanten. Vanuit de MR een 
communicatie met de vraag of zo veel mogelijk mensen deze 
enquête willen invullen. IS en RH kijken naar dit stukje 

- De opendag kan helaas niet doorgaan dit jaar. Er word nu 
gekeken naar een alternatief in de vorm van bijvoorbeeld een 
digitale opname van de school.  
 

 
 
 
 
 
IS/RH 
 
 
 
 

 
 
5. Lockdown/thuisonderwijs   

Indiener / inleider PS  

Tijdsduur 5 minuten  
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Notulen - Hoe gaat het op dit moment met het thuiswerkonderwijs. Er is 
een vragenlijst naar de ouders gestuurd, en daar zijn een 
redelijk aantal reacties op geweest. Overwegend positief 
maar ook een aantal verbeterpunten die door RH worden 
opgepakt. Er zal een samenvatting worden opgesteld die zal 
worden gedeeld in de nieuwsbrief. 

- De algemene ervaring is stukken positiever dan tijdens de 
eerste lockdown 

 

 
 
 
6. Rapporten/Cito toets 

Indiener / inleider PS  

Tijdsduur 5 minuten  

Notulen - Cito is verzet, want zou eigenlijk deze week zijn. 
- Moeilijk lerende kinderen krijgen extra aandacht in kleinere 

groepen. 
- Groep 8 eindtoets is gepland in April. De komende dagen zijn 

er gespreken met dit oa als onderwerp. Hoe gaan scholen nu 
om de cito toetsen en de doorverwijzing naar het 
vervolgonderwijs.  

- Rapporten zullen in de reguliere tijd meegegeven worden. 
 

 

 
7. MR regelement  

Indiener / inleider SB  

Tijdsduur 5 minuten  

Notulen - De besproken aanpassingen zijn doorgevoerd, en daarmee 
kan het regelement worden vastgesteld. 

 

 
8. Ingekomen post 

Indiener / inleider SB  

Tijdsduur 0 minuten  

Notulen - Geen ingekomen post  

 
9. GMR 

Indiener / inleider SK  

Tijdsduur 5 minuten  

Notulen - Met name focus op vervangingsbeleid. Er is door de GMR en 
Raad van Bestuur een communicatie de deur uit gedaan met 
een plan van aanpak. Effect op de Stapsteen valt tot nu toe 
mee, waardoor de impact gelukkig minimaal is. 

- Over 5 maanden is een evaluatie mbt het beleid. SB zet dit 
voor ons op de agenda van de vergadering in Mei zetten. 

 
 
 
 
SB 

 
10 Rondvraag       

Indiener / inleider PS  

Tijdsduur 0 minuten  

Notulen -  SK geeft aan dat we alert moeten zijn dat nieuwe directeur 
echt een apart onderwerp moet zijn in het gesprek met Nol 

 

 
 
15. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng, sluit de vergadering om 21:08 uur. 
 

Besluitenlijst 
 Jaarplanner is geactualiseerd 
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 Vergaderschema is opgesteld 

 Cilinder is geregeld 

  

  

 

Actiepunten 
 13-05-2020   

    

    

 02-12-2020   

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

03 Plaatsen Jaarverslag MR op website SB 15-01-2020 

    

 20-01-2021   

02 SK stuurt MR jaarverslag naar SB SK 31-01-2021 

02 RH plaatst stukje over de MR op de website RH 31-01-2021 

04 Communicatie opstellen met verzoek tot invullen van de 
tevredenheids-enquete 

IS/RH 31-01-2021 

09 Evaluatie vervangingsbeleid op de agenda van Mei zetten SB 31-01-2021 
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Jaarplan punten volgende vergadering 
 
- 

Actie Frequentie I of A*MR** Agenda 

Schoolgids jaarlijks I OG jul IS
Ondersteuningsplan jaarlijks vóór 15 mei I MR mrt/jun PS
Opbrengsten cito 2x per jaar MR mrt/jun PS
Schoolplan 4 jaarlijks I MR jun JK/MH
Evaluatie schoolplan jaarlijks MR JK
Schoolontwikkelplan (meerjarenplan / jaarplan/jaarverslag)  jaarlijks I MR jun  JK/MH
Schoolverbeterplan jaarlijks (indien nodig)Ter kennisname jun  JK/MH
TSO (tussenschoolse opvang) 2x per jaar I RH
School ondersteuningsprofiel jaarlijks I feb  NK

Skozok in balans en financiële gevolgen en formatieplaatsen 2x per jaar A MR dec/mrt/mei SK
Formatieplannen, schoolverlaters/instromers jaarlijks I PG mei PS
Tevredenheidsonderzoek 2 jaarlijks ? jun  IR
Invoeringsplan overlegmodel jaarlijks I PG mrt PS

Arbo-beleid, RI&E inclusief plan van aanpak periodiek bij stellen geen termijn; 1x per 2 jaar A MR mrt BB
Schoolveiligheidsplan, periodiek bijstellen jaarlijks I MR dec BB 

Jaarverslag MR jaarlijks I MR sep SK
Begroting MR jaarlijks MR sep SB
Begroting Stapsteen jaarlijks A MR mei SB
Meedenkraad continue MR continue MS
Vaststellen MR statuut en reglementen inclusief taakverdeling 2 jaarlijks I MR sep PS

MR werkplan inclusief jaarplanner en aftreedrooster jaarlijks MR jun  PS
Evaluatie MR jaarplan jaarlijks MR jun  PS

Arbo-beleid

MR onderwerpen

JAARPLAN MR  DE STAPSTEEN

Onderwijskundig Beleid (dicactisch en pedagogisch)

Personeel en Formatie

 
 

 
 

MR Lid Jaar van 
aantreden 

Aftreden/herkozen Aftreden 

Personeelsgeleding    

Roy van Hunsel 2016 

 

2020 2024 

Ingrid Smeets 

 

2010 2014 - 2018 2022 

Oudergeleding    

Stijn van Kerkhoven 

 

2016 2020 2024 

Prisca Suijkerbuijk 

 

2018 2022  

 


