
1 

 

 

Kerkstraat 1/ Postbus 100 

9581 TV / 9580 AC Musselkanaal 

0599 – 412516 

lindenborgh@sgperspectief.nl  

 

 

 
Notulen MR-vergadering 02-09-2021 
 

Aanvang:  17.00u 
Aanwezig:  Gea Lubbers, Margriet Fennema, Jack Lubberman,  

Kobus Zoutman, Henk Middelkamp 
Notulist:  Henk Middelkamp 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
 

2. Notulen vorige vergadering. 
 

3. Jaarplanning 
J. Lubberman licht een aantal data toe van de vergaderingen die dit jaar nog op de 
planning staan. 
De data zijn genoemd in de jaarkalender zoals deze in een eerder overleg in Juli van 
dit jaar is vastgesteld. De jaarkalender is ook gepubliceerd en te raadplegen op de 
website van de school. 
Een bijkomende punt voor op de agenda is het gehouden tevredenheidsonderzoek. 
 

4. Stand van zaken NPO gelden 
Vanuit de toekenning van de NPO gelden zijn een aantal zaken mogelijk gemaakt: 
Zo is juf Charlotte Pleszynski toegevoegd aan het team waarbij zij zorgt voor extra 
ondersteuning. Juf Pleszynski neemt hierbij op gezette tijden de groep over van de 
leerkracht, waarbij de leerkracht extra ondersteuning kan geven aan kinderen die dit 
nodig hebben doordat er bijvoorbeeld achterstand opgelopen is tijdens de Corona-
periode. 
Een ander punt wat mogelijk is dankzij de NPO gelden is het aanschaffen van extra 
leermiddelen. 
Voorts is er budget gecreëerd voor scholing van o.a. rekendidactiek. Hiervoor is J. 
Boels gestart met een opleiding tot reken-coördinator. 
Als er budget overblijft, zal er worden gekeken of er een mogelijkheid is om 
takenpakket van juf Pleszynski uit te breiden. Het zou dan mogelijk zijn om haar 
klassen te laten overnemen, waardoor er de mogelijkheid ontstaat dat leraren bij 
elkaar in de klas kunnen gaan kijken om op deze wijze kennis te delen en nieuwe 
inzichten op te doen. 
J. Lubberman geeft aan blij te zijn met de inzet van deze leerkracht binnen de school. 
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5. Verbetertraject van onze school 

Er zijn in het kader van het verbetertraject een aantal doelen geformuleerd: 

• Verbeteren van het onderwijs in algemene zin; 

• Verbeteren van het geven van feedback richting leerlingen; 

• Houden van 2-wekelijks voortgangsoverleg met het team; 

• Naast voorgenoemde punten is er in het kader van het verbetertraject ook 
gesproken over het de communicatie met de ouders. Er wordt gekeken hoe 
de zichtbaarheid en de bekendheid van de school kan worden verbeterd. 

• In het verlengde hiervan heeft Jack samen met Jan Boels een bijeenkomst 
bijgewoond van ‘Leefbaar Musselkanaal’ over het zogenaamde ‘Dorpsbedrijf’. 

• Eveneens aanwezig bij deze bijeenkomst was de coördinator buitenschoolse 
opvang, waarmee een vervolgafspraak zal worden ingepland om te 
onderzoeken welke mogelijkheden er wellicht zijn voor nauwere 
samenwerking. 

 
Naast doelen zijn er ook wensen vanuit de directie en het team: 

• Aanpakken van de website; 

• Meer aandacht voor actuele zaken zoals vermelden van activiteiten en nieuws 
op de website; 

• Realisatie van een promotiefolder van/voor de school. 
 

6. Corona en activiteiten de komende periode 
M.Fennema geeft aan dat door het gebeuren rondom Corona er nog altijd 
belemmeringen zijn voor contact met de ouders. 
Om in contact te blijven met de ouders zullen er de komende periode 
informatieavonden worden gehouden. Dit zal per groep worden gedaan en 
afhankelijk van de grote van de groep zal dit in meerdere sessies worden gedaan om 
besmettingskansen zo laag mogelijk te houden. Het Team ziet deze 
informatieavonden als een belangrijk moment om in contact te blijven met de ouders 
en/of verzorgers van de leerlingen. 
 

7. BSO 

Nu Lindenborgh net als de overige scholen in MSK is overgegaan op het 5-gelijke-

dagen-rooster, komt het voor dat bij het halen en/of brengen van de kinderen die 

naar de kinderopvang gaan, er regelmatig een korte periode overbrugt moet worden 

(de chauffeur kan niet bij alle scholen tegelijkertijd zijn).  

K. Zoutman geeft aan dat het geen optie is dat de verkeersbrigadiers op deze groep 

kinderen letten, zij kunnen namelijk maar op één plaats tegelijkertijd zijn. 

J.Lubberman stelt voor dat hij hiervoor een rooster maakt waarin tijdelijke opvang 

door een leerkracht wordt waargenomen. Het probleem speelt voornamelijk tijdens 

de zomerperiode; daarbuiten verzamelen de ouders de kinderen op het leerplein en 

is het toezicht houden eenvoudiger. 
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8. WVTTK 

• K. Zoutman: Het is een aantal keren voorgekomen dat er problemen waren met 

het brigadieren op maandag, omdat het schuurtje waar de jassen en spullen 

liggen niet open was; J. Lubberman zal zorgen dat er een sleutel is op de dagen 

dat hij niet aanwezig is. 

• Alle groepen zijn dit jaar goed van start gegaan; achterstand na de Corona-

periode lijkt erg mee te vallen. 

• Binnenkort zal het project ‘Kunstkoffer’ weer van start gaan. 

• Juf H. Anholts zal in Oktober haar 40-jarig dienstjubileum vieren. 

 

9. Sluiting 

Het overleg wordt om 19:00 uur afgesloten; de volgende vergadering zal op 10 

November 17:00 uur worden gehouden. 

 

Geplaatst 6-12-2021 


