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Kerkstraat 1/ Postbus 100 

9581 TV / 9580 AC Musselkanaal 

0599 – 412516 

lindenborgh@sgperspectief.nl  

 

 

 
Notulen MR-vergadering 27-01- 2022 
 

Tijd: 17.00 u.- 19.00 u. via Google meet. 
Aanwezig: Kobus Zoutman, Henk Middelkamp, Gea Lubbers, Jack Lubberman en Margriet 
Fennema. 
Notulist: Margriet Fennema 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
 

2. Notulen vorige vergadering (10-11-2021). Deze zijn goedgekeurd. 
 

3. Concept formatieoverzicht lopend schooljaar. Deze nemen we samen door. Jack 
geeft uitleg over het vernieuwde team na de kerstvakantie. Josita Piening heeft een 
baan als orthopedagoge aangenomen. Dennis Wijbenga blijft tot de zomervakantie 
op therapeutische basis uren opbouwen. Groep 4 krijgt les van Lia Boerma op alle 
dagen. We zijn blij met haar en vinden het fijn voor de leerlingen, dat ze nu een vaste 
juf hebben. Charlotte Pleszinsky gaat volledig werken op de ‘’Oranje Nassauschool’. 
Lianne van der Vlag neemt vanaf februari vier dagen bij ons op school de NPO gelden 
waar. Wietske Klok heeft deze uren in januari verzorgd.  

 
4. School ondersteuningsprofiel. We nemen deze samen door en wordt goedgekeurd 

door de MR. Binnenkort komt het ondersteuningsprofiel op de website.  
 

5. Verkiezingen MR/ Huishoudelijk reglement. Wij hebben als MR geen huishoudelijk 
reglement. Jack heeft een concept opgesteld en naar ons toegestuurd. We nemen 
deze door en Jack past het reglement aan.  

             Aandachtspunten:  
             Jack wordt iedere vergadering als deskundig adviseur uitgenodigd.  

De notulen worden bij toerbeurt gemaakt door de leden.  
 

6. Schoolplan 
Jack geeft een korte schets van de huidige situatie. Actiepunten van dit schooljaar 
zijn het verbeteren van de zorgstructuur binnen de school. Inzicht krijgen en het 
verbeteren van de leerlijnen voor taal en rekenen. Het verbeteren van de 
differentiatie in de lessen om nog meer tegemoet te komen aan de verschillen tussen 
leerlingen. In het kader van specialismen wordt Jan Boels opgeleid als 
rekencoördinator. Esther Wubs volgt een opleiding tot talentbegeleider.  
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7. Schoolgids voor volgend schooljaar  
In de schoolgids moet het Venster PO worden opgenomen. Dit gaan wij ook 
aanmaken. Een voordeel is dat deze een link heeft met onze leerling administratie. 
Waardoor getallen automatisch gegenereerd worden. In mei komt de schoolgids 
weer aan de orde tijdens de MR bijeenkomst.  
De kwaliteitskaart nemen we door.  
 

8. Stand van zaken NPO gelden 
- Het materialen is aangeschaft.  
- Charlotte Pleszynski nam afscheid, Lianne van der Vlag start per 1-2-2022 4 dagen 

week. 
- Leerkrachten ervaren het als erg plezierig, als de NPO leerkracht de klas 

overneemt. De leerkracht kan dan met leerlingen individueel of in groepjes aan 
het werk. 

 
9. Corona en activiteiten de komende periode 

              Update naar aanleiding van de persconferentie d.d. 25-1-2022 
              Inmiddels zijn er weer nieuwe protocollen voor Corona. Jack vertelt dit voor veel 
              onduidelijkheid leidt bij ons en bij de ouders. De ene ouder houdt het kind thuis bij 
              Corona in de thuissituatie en de andere stuurt het kind juist wel naar school. We 
             doen ons best om ons aan de regels te houden.   
 

10. Verbetertraject van onze school 
We zijn goed op weg en ervaren veel rust in de school met voor alle leerkrachten een 
duidelijke visie en doel.  Door Corona is het soms lastig als er kinderen ontbreken,  
vooral nu tijdens de CITO weken. Er moeten soms veel toetsen individueel ingehaald 
worden, zodat de tijd ons parten speelt. Daardoor hebben we de oudergesprekken 
twee weken uitgesteld, zodat er iets meer ruimte is om alle toets gegevens te 
verwerken.  

 
11. BSO-contacten 

De laatste ontwikkeling zijn dat het iets meer tijd heeft gekost om alles met het 

bestuur de BSO door te spreken.  Vandaar dat de startdatum is iets verlaat is. De 

bedoeling is dat er nu gestart wordt per 1 mei 2022. 

 

12. Sluiting 

 

Volgende vergaderingen 

• 2-3-2022 

• 7-4-2022  

• 19-5-2022  

• 7-7-2022  
 


