
      
 
 

   

Notulen MR vergadering      12 januari 2023 

Plaats: School 
Tijd: 16.00 uur   

1. Notulen vorige vergadering van 14 september 2022  
a. Zijn niet doorgestuurd, wordt met notulen van 12 januari meegestuurd  

 
2. Post/ingekomen stukken 

a. InfoMR gaat in postmap rond  
b. Geen mail  

 
3. Communicatie ouders 

a. Geen bijzonderheden  
 

4. Vakantierooster 2023-2024 
a. Deze wordt vastgesteld  

 
5. Goed worden, goed blijven 

a. Het team heeft de zelfevaluatie ingevuld en gevraagde documenten 
toegestuurd. Adviseur P&O-raad heeft dit beoordeeld en daarover 
gesprek gevoerd/ toelichting gegeven. Adviseur komt in februari om 
school/ team te leren kennen en dan samen plan van aanpak te maken. 
Plan van aanpak bestaat uit bijeenkomsten om te verbeteren op de 
punten die o.a. voortkomen uit de eindtoetsen. Bijeenkomsten hebben 
geen verplichtend karakter voor teamleden.  

13 maart komt de Inspectie voor algemeen groot kwalitatief onderzoek.  

6. Subsidie basisvaardigheden (update) 
De Keikamp is uitgeloot, subsidieplafond was bereikt.  
 

7. Sectorplan (instemming) 
MR stemt in met omschrijving van sectorplan  

 

  



8. RI&E (eindrapport +vervolg) 
Uit de risico-inventarisatie komen met name punten naar voren t.a.v. 
werkdruk. Studiedag 7 februari wordt hier aan besteed door het team.  

Daarnaast valt op dat er opmerkingen zijn gemaakt door teamleden over 
gedrag/ missen van respect door leerlingen en ouders, dat als intimiderend 
wordt ervaren. Dit heeft te maken met groep 8 . Daar zijn al acties op uitgezet, 
waardoor vooruitgang zichtbaar is. Maar omdat het onrustig blijft, wordt 
externe begeleiding voortgezet.  

9. Q-feedback (eindrapport + vervolg) 
Infographic wordt opgesteld voor De Keikamp, maar omdat het een kleine 
school is, is het aantal ouders niet representatief (ook al was de respons 
procentueel gezien hoog). 

De kinderen vanaf groep 5 hebben de vragenlijst ingevuld. Maar het blijkt voor 
kinderen wel lastig in te vullen, omdat zij soms ook de beleving en ervaringen  
uit het verleden meenemen, waardoor het niet altijd actueel beeld geeft. 
Uitkomsten worden klassikaal besproken. Kinderen geven ook in de klas niet 
altijd aan hoe het werkelijk beleefd wordt, daar zit een belemmering en ze 
vinden het moeilijk om zich kwetsbaar op te stellen. De methode KWINK 
ondersteunt hier wel in.  

Er wordt een protocol opgesteld om aandacht te besteden aan 
burgerschapszin. Hier valt HVO, GVO, webwinkel, maatschappelijke 
betrokkenheid etc. onder. Dit protocol wordt 7 feb. verder uitgewerkt met 
team.   

Ouders hebben handige tips gegeven die als team besproken worden hoe dit 
op te pakken. Geen structurele verbeterpunten.  

10.  Overleg met GMR  
Josien is geweest. Vooral aandacht voor wat er speelt binnen de MR / GMR: 
veel scholen waar toch wel issues spelen, bijvoorbeeld niet altijd goed contact 
met schoolleiding. Josien heeft aangegeven dat wij dergelijke issues niet 
herkennen binnen De Keikamp.   

Inhoudelijk:    
- Beleid kleine scholen  
- Hoe op schoolniveau om te gaan met Covid-19 richtlijnen →  

veel discussie over  
- Leden werven voor GMR  



11.  Datum volgende vergadering  
15 maart met Henri Soepenberg.  
Begroting wordt voordien via mail gedeeld met MR-leden.  
Jaarverslag moet voor 1 maart af. Deze kunnen we dan 15 maart vaststellen.   
 

12.  Rondvraag   

Open dag voor ouders vanuit alle Borculose scholen. Hier doet De Keikamp dit 
jaar aan mee (16 maart en 12 oktober). Op website en facebook 
communiceren.  

Schoolplein: tijdspad is in concept klaar. Daarna vindt afstemming plaats met 
de ouders die zich via hulpgevraagd-brief hebben aangemeld. Er wordt ook 
gekeken waar subsidie te verkrijgen is.  

Is het nog steeds noodzakelijk dat de kinderen via verschillende ingangen naar 
binnen gaan (vooral met slecht weer)? Dit kwam oorspronkelijk voort vanuit 
de smalle gangen, daar is nu natuurlijk geen sprake meer van, maar het geeft 
wel spreiding / rust binnen de school. Het team gaat deze afspraak evalueren.   

Informatie avond: Dit was een combinatie tussen uitleg over de methodieken 
die toegepast worden op school en een informatief gedeelte over media-
wijsheid. Opkomst van ouders was erg laag, wel meerdere malen 
gecommuniceerd. Vraag of dit de vorm is waarop we het nog moeten 
organiseren.  

Hadden de wijzigingen t.a.v. het huiswerk niet langs de MR gemoeten? De 
wijzigingen waren minimaal en is daarom niet in de MR besproken.  

13.    Sluiting  

 
 
 
 
 


