
 

 
  

 

 

 

 

 
 

Medezeggenschaps Raad De Stapsteen 
Notulen 20 november 2019 
 

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

Schoolleiding Willem Jan van Hest WH  
    
Oudergeleding Bram Baks BB (afwezig)  
 Marleen Smit MS   
 Janneke van Kessel JK (afwezig)  
 Stijn van Kerkhoven SK  
 Mirjam Heesakkers MH  
 Gonny Boskeljon GB  
Toehoorders    
    

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

Indiener / inleider Vicevoorzitter PS 

Verwachte tijdsduur 5 minuten 

Notulen PS opent de vergadering.  

 
 
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. 

 

 
 
3. Evaluatie de Opstap   

Indiener / inleider WH  

Doel Bespreken  

Tijdsduur 15 Minuten  

Notulen - Inspectie heeft plaatsgevonden en toetst de Opstap aan de 
normen van een reguliere school.  

- Het aanbod van leerlingen voor de Opstap is groter dan het 
eerder overeengekomen maximum aantal leerlingen. Om die 
reden is er gekozen voor een 4-daagse schoolweek, 
waardoor er meer kinderen van onderwijs kunnen worden 
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voorzien en tevens het maximum aantal leerlingen per groep 
niet wordt overschreden. 

- Echter om aan de onderwijseis te kunnen voldoen en 
kinderen een 5-daagse schoolweek te kunnen bieden, zal de 
Opstap moeten uitbreiden met een extra groep. Er wordt nog 
bekeken waar deze groep gehuisvest zal worden. Dit kan 
ook een locatie buiten de Muzenberg zijn.  

- Skozok heeft de MR om input gevraagd inzake de verlenging 
van de Opstap, deze zal door RH en SK geleverd worden.  

 
 
 
 
 
 
 
RH/SK 

 
4. Mededelingen vanuit het schoolteam       

Indiener / inleider IS  

Doel Bespreken  

Tijdsduur 15 minuten  

Notulen - Zoals het er nu naar uit ziet zal per 1 december een interim-
directeur aan cluster 13 worden verbonden. 

- Roy zal (tijdens het zwangerschapsverlof van Mijke) een 
stukje directie-ondersteuning op zich nemen. Kim zal tijdens 
deze uren de groep van Roy overnemen. 

- Per 1-12 begint de nieuwe KO-er: Ellie van Dorst. Ellie heeft 
ervaring als KO-er en is bekend met de doelgroep 
anderstaligen. 

- Per 1-12 begint er ook een onderwijsassistent: Erica van 
Werde. 

- Op de studieavond van 12-11 is de volgende stap gezet in 
mindset als onderdeel van gepersonaliseerd leren. 

- Ook dit schooljaar zijn we weer volop bezig met Kunst en 
Cultuur. Voor de groepen 1 en 2 verzorgt Helmi weer een 
aantal lessen. Voor de groepen 3 t/m 8 krijgen we hulp vanuit 
Jan & Ko. Zij bereiden samen met ons een les voor en 
helpen ook met de uitvoering daarvan. 

             Voor alle klassen is er in het kader van Cultuur een uitstapje  
             of voorstelling gepland. 

- Voor de groepen 4 t/m 8 willen we een nieuwe technisch 
leesmethode aanschaffen. Er worden een drietal methodes 
uitgeprobeerd zodat daarna besloten kan worden welke 
methode we het meest geschikt vinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Benoemingsprocedure clusterdirecteur 

Indiener / inleider WH  

Tijdsduur 5 minuten  

Notulen Er zijn momenteel gesprekken met kandidaten voor de vacature van 
interim directeur.  
Aangezien het een interim vacature betreft zal de oudergeleding van 
de MR niet betrokken zijn in de benoemingsprocedure.  

 

 
 
6. Vaststellen MR Statuut en regelementen incl taakverdeling   

Indiener / inleider PS  

Tijdsduur 0 minuten  

Notulen Susanne zal de jaarplanner actualiseren en deze zal tijdens het 
volgende overleg worden besproken.  

SB 

 
7. Jaarverslag    

Indiener / inleider SK  

Tijdsduur 5 minuten  

Notulen Jaarverslag is besproken. SB zal zorgen dat dit op de website SB 
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geplaatst zal worden. 

 
 
8. Jaarbegroting MR       

Indiener / inleider PS  

Tijdsduur 5 min  

Notulen Er is voor komend jaar geen begroting noodzakelijk.  

 
9. MR regelement       

Indiener / inleider PS  

Doel Bespreken/evalueren  

Tijdsduur 0 min  

Notulen Geen bijzonderheden  

 
10. Bespreken CITO uitslagen 

Indiener / inleider PS  

Tijdsduur 5 minuten  

Notulen Sylvia en Loes zijn uitgenodigd om een toelichting te geven op de 
CITO scores.  
Vanaf 2019 worden alle kinderen getoetst middels de 3.0 versie 
waardoor vergelijk tussen de groepen en jaren beter mogelijk is. 
Vanaf dit schooljaar worden in de groepen 1 en 2 geen CITO toetsen 
meer afgenomen. Dit sluit aan op het landelijk beleid.  

 

 
11. Meedenkraad    

Indiener / inleider MS  

Tijdsduur  5 minuten  

Notulen Geen bijzonderheden  

 
 
12. Ingekomen post 

Indiener / inleider SB  

Tijdsduur 5 minuten  

Notulen Geen ingekomen post  

 
13. GMR   

Indiener / inleider PS  

Tijdsduur 5 minuten  

Notulen Geen bijzonderheden  

 
 
14. Rondvraag       

Indiener / inleider PS  

Tijdsduur 10 minuten  

Notulen MH vraagt of het mogelijk is dat op het schoolplein voor aanvang van 
de lessen beide toegangshekken aan de zijde van de Stationsstraat 
kunnen worden open gezet ipv 1 hekhelft, omdat dit de doorstroming 
bevorderd. Nu moet het ingaande en uitgaande ‘verkeer’ via 1 
hekhelft. Dit zal verder worden onderzocht omdat beide hekken ieder 
een eigen sleutel hebben.  
 
SB vraagt of er nog gebruik wordt gemaakt van de dropbox voor de 
MR. RH gaat dit na en checkt of er nog documentatie in staat en wat 
hiermee moet gebeuren.  

 
RH 
 
 
 
 
 
 
RH 
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15. Sluiting 

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

Besluitenlijst 
  

  

  

  

 

Actiepunten 
15 Deelname in en op de hoogte houden van situatie omtrend 

stationstraat 
MH/WH  

    

 20-11-2019   

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

02 Actualiseren jaarplanner  SB 15-01-2020 

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

04 Navragen sleutel hek RH 15-01-2020 

05 Nakijken dropbox RH 15-01-2020 

    

 02-10-2019   

07 Plannen van MR borrel BB 20-11-2019 

14 Uitzoeken werking luchtcirculatie RH 20-11-2019 

    

 



 N o t u l e n  M R  

D e  s t a p s t e e n  

02-10-2019 

 

 

5 
 

 
Jaarplan punten volgende vergadering 
 
 
 
 
 

Actie Frequentie Toelichting

TSO (tussenschoolse opvang) 2x per jaar RH

Meerjaren formatieplan jaarlijks SKOZOK nivo, hier hoeven we niets mee SK
Materiële zaken

Onderhoudsplan/Huisvestingsvoorzieningen/Schoolplein jaarlijks Moet verwerkt zijn in de financien. NK

Schoolveiligheidsplan, periodiek bijstellen jaarlijks Harde en zachte veiligheid meenmen, pesten valt hier ook onder. BB 

Jaarverslag MR jaarlijks SK
Begroting MR jaarlijks IR

Meedenkraad continue Start schooljaar 2016-2017, initiatief ML en nieuwe clusterdirecteur MS
MR Reglement jaarlijks PS

Vaststellen MR statuut en reglementen inclusief taakverdeling 2 jaarlijks PS
MR werkplan inclusief jaarplanner jaarlijks PS

JAARPLAN MR  DE STAPSTEEN

Onderwijskundig Beleid

Personeel en Formatie

Arbo-beleid

MR onderwerpen

 


