
 

 
  

 

 

 

 

 
 

Medezeggenschaps Raad De Stapsteen 
Notulen 24 juni 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 (afwezig)  
 Stijn van Kerkhoven SK   
 Mirjam Heesakkers MH  
 Gonny Boskeljon GB   
Toehoorders    
    

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

Indiener / inleider Voorzitter 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. 
- RH heeft Marleen benaderd voor de meedenk raad. De rol in 

de meedenkraad zal Marleen gewoon blijven vervullen 
- Cilinder van de poort wordt vervangen.  
- Notulen binnen een week reageren met op of aanmerkingen, 

daarna meteen op de website en niet na de volgende 
vergadering. 

- De mailing van de oudergeleding mbt school op afstand, leek 
wat wrijving te veroorzaken, wat uiteraard niet de bedoeling 
is.  Wederzijdse communicatie is daarbij niet optimaal 
geweest zijn. Inhoudelijk zijn de punten die uit de 
oudergeleding naar voren zijn gekomen ook uit de 
personeelsgeleding gekomen 

‘ 
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3. Evaluatie de Opstap   

Indiener / inleider GS  

Doel Bespreken  

Tijdsduur 15 Minuten  

Notulen - Opstap gaat vanaf begin van het schooljaar draaien met 5 
groepen. Het aantal kinderen is nog altijd onder de 96. 

- Reflectie met een andere school met opvang-kinderen heeft 
veel toegevoegd.  

- Na de vakantie kan het 5de lokaal niet in de smeltkroes in 
gebruik genomen worden, eventueel vanaf 01.01.21. Er 
wordt nu met de 3 scholen bekeken waar de het 5de lokaal 
kan komen. 

- Bestuur is aan zet mbt communicatie rondom het aantal 
kinderen op de opstap in de Muuzenberg. Helaas komt daar 
geen reactie uit. Is het mogelijk daar een telefonische 
afspraak mee te maken? SK gaat met Skozok bellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
SK 

  
4. Mededelingen vanuit het schoolteam       

Indiener / inleider IS  

Doel Bespreken  

Tijdsduur 15 minuten  

Notulen - Vraag van PS mbt de cito. Waarom worden die wel 
afgenomen maar niet weergegeven. Ze worden uit de lijn 
gehaald omdat dit een vertroebeld beeld zal geven. Ouders 
hebben echter wel de behoefte om te weten hoe het met het 
kind gaat. In het rapport zal namelijk niet komen te staan 
welke score de leerling gehaald heeft ( I - V), maar zal 
mogelijk aangegeven worden wat nog een werkpunt is of wat 
al goed gaat, gebaseerd op o.a. de Cito. 

- Doorschuifmiddag is 30 juni. De nieuwe indeling zal 25-06-
2020 gedeeld worden aan de kinderen en ouders. Het zij met 
een vacature. 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. Formatie 

Indiener / inleider GS  

Tijdsduur Minuten  

Notulen - Verdeling van de groepen is in mei gedeeld door RH. 
- In de formatie is zoveel mogelijk rekening gehouden met de 

verschillende situaties die bekend zijn. Elke groep heeft 
tenminste een FTE te beschikking. 

- Wat extra ondersteuning zal worden toegekend aan de grote 
groep 3 (30 leerlingen) 

- Er is ook een stagiaire die buiten de formatie is gehouden, 
maar wel deels inzetbaar is. 

- Met de inzet van onderwijsassistenten zal er met 10 groepen 
gewerkt worden. 

- Formatie is akkoord 

 

 
 
6. Studiedagen  

Indiener / inleider GS  

Tijdsduur 0 minuten  

Notulen Studiedagen 
- 28 sept 2020 
- 19 nov 2020 
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- 12 jan 2021 
- 25 jun 2021 

 
Is de calamiteiten dag hier ook al in meegenomen? 
De kerstviering zal dit jaar weer in de avond zijn. 
 
De calamiteiten dag zal dit jaar gewoon blijven staan. Skozok heeft 
aangegeven dat deze dag intact blijft en dus de kinderen de vrijdag 
voor de vakantie al vrij. 

 
7. Vaststellen MR regelement    

Indiener / inleider PS  

Tijdsduur 0 minuten  

Notulen Vanuit de GMR is aangegeven dat het regelement is aangepast. Een 
klein groepje zal die vergelijken en het regelement eventueel 
aanpassen. SB en IS zullen hier samen voor gaan zitten. 

 
 
SB/IS 

 
 
8. Aftreedrooster       

Indiener / inleider PS  

Tijdsduur 5 min  

Notulen Besproken tijdens de actiepunten.  

 
9. Jaarplan MR 2020-2021      

Indiener / inleider PS  

Doel Bespreken/evalueren  

Tijdsduur 5 min  

Notulen Besproken tijden de actiepunten NK 

   

 
10. Meedenkraad 

Indiener / inleider RH  

Tijdsduur 5 minuten  

Notulen Marleen blijft deze rol vervullen, en zal RH in de loop houden. RH zal 
dat dan in de vergadering delen 

 

   

 
11. Ingekomen post   

Indiener / inleider SB  

Tijdsduur  0 minuten  

Notulen Geen ingekomen post  

 
 
12. GMR 

Indiener / inleider SK  

Tijdsduur 5 minuten  

Notulen GMR is op zoek nieuwe leden. 
Er zijn geen nieuwe notulen 
 

 

 
13. rondvraag   

Indiener / inleider PS  

Tijdsduur 5 minuten  

Notulen GS   
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De afgelopen periode is een missie en een visie samengesteld, en 
hoe deze naar het jaarplan gezet moet worden. Veiligheid en 
vertrouwen is daar een belangrijk punt is. Graag ook een 
vertegenwoordiging van uit de ouders gevraagd. GB en PS hebben 
hier wel interesse in. De vraag zal ook bij de ouderraad worden 
neergelegd.  
 
RH 
De vraag of zijn rol binnen het MT niet bijt met zijn rol bij de MR. Wij 
denken van niet, de vraag staat nog open bij het team. 
 
IS 
RH is bezig met de schoolgids. Hier moet de MR een handtekening 
onder zetten. Zodra de gids compleet is zal deze worden gedeeld. 
SB maakt een opzet voor het nieuwe vergaderschema. 
 

 
 
 
 
 
14. Sluiting 

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

Besluitenlijst 
 13-05-2020 

03 Nieuwe Cilinder in het hekje is geregeld. 

09 NK heeft het overzicht gestuurd mbt het aftreed rooster. 

13 Mail naar college gestuurd, maar nog steeds geen reactie gehad. 

13 SK heeft met de ouder die de brief heeft gestuurd gesproken,  

  

  

 

Actiepunten 
 13-05-2020   

05 Actualiseren jaarplanner  NK/MH 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 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 

    

 24-06-2020   

02 PS en SK geven door wat hun startdatum als MR lid is . PS/SK  

03 SK belt met Skozok, mbt reactie van het bestuur. SK  

07 SB en IS maken opzet MR regelement IS/SB  

13 SB maakt een opzet voor het vergadering schema SB  

 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. 


