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Notulen Medezeggenschapsraad 2  
Dinsdag 30-11-2021 

Aanwezig: 
Bestuurder Cadans Primair: Marianne van Wegberg  
Oudergeleding; Laurie, Yurin, Rosemarijn  
Vertegenwoordiging OR; Margit  
Personeelsgeleding; Henriette, Annebel, Franca 
Directie; Monique 

Vergadering via Teams   

 
1. Opening in aanwezigheid van bestuurder Marianne van Wegberg 
 
Huisvesting 
Marianne en Monique communiceren de ontwikkeling over de uitbreiding van de huisvesting voor 
Fonkel gezamenlijk richting ouders nog voor aanvang van de kerstvakantie. 
Marianne en Monique houden de MR op de hoogte. 
 
Stand van zaken op dit moment wat betreft de aanvullende maatregelen betreffende Corona 
Marianne gaf aan dat op maandagochtend 29 november een directeurenoverleg is geweest. 
Schijnbaar gemakkelijke besluiten zijn onder de loep genomen. Wat betreft het dringend advies van 
het dragen van mondkapjes op de gang voor de groepen 6 tot en met 8, kwam naar voren dat het 
geen verplichting is en er wordt ook niet op gecontroleerd. Mocht dit tot spanningen leiden, dan 
gaan we in gesprek. 
Op Fonkel blijven de groepen in bubbels, buiten wordt er in zones gespeeld, de groepen gaan apart 
naar binnen en hebben hun eigen toilet. 
 
Er is momenteel meer hectiek op de werkvloer, leerkrachten vallen uit, vervangerspool is leeg 
(binnen de school moet het vaak opgevangen worden door eigen personeel) en meer kinderen zijn 
besmet. Het snottenbellenbeleid is aangescherpt wat ook in de thuissituatie tot meer stress kan 
leiden (testen bij de GGD, niet naar opa en oma enz.). 
Aangezien we in hetzelfde gebouw zitten heeft Monique overleg gehad met De Teigetjes wat betreft 
de aangescherpte maatregelen. Bij de BSO gelden weer andere regels, daar hoeven de kinderen 
niet in bubbels. 
 
Leerkrachten die zich niet veilig voelen, gaan met hun directeur in overleg. Er wordt gekeken wat 
mogelijk is om aan te passen op de werkvloer.  
 
De oudergeleding van de MR geeft Monique een compliment over de heldere communicatie naar 
ouders toe betreffende de situatie op Fonkel en vinden het fijn dat ze wekelijks op de hoogte 
worden gehouden. De oudergeleding steekt Monique een hart onder de riem wat betreft het 
ontvangen van minder respectvolle mails en telefoontjes. Zij willen graag daarin ook iets betekenen 
als het nodig is.  
 
Marianne gaf tot slot aan dat ze daadkracht en veerkracht opmerkt bij de teams van Cadans Primair 
(veel regelen, snel omschakelen van fysiek onderwijs naar online-onderwijs, invallen voor zieke 
leerkrachten enz.). 
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2. Vaststellen notulen MR vergadering 28-09-2021  

 
Geen opmerkingen of aanvullingen. Notulen worden vastgesteld en op de site van Fonkel geplaatst. 
 
 
3. Ingekomen post/e-mail 

 
De post komt digitaal en wordt door Annabel doorgestuurd. 
 
Naar aanleiding van deze digitale nieuwsbrief maakte Laurie een opmerking betreffende de 
ouderbijdrage van Fonkel. 
Ouders hebben onlangs een brief gehad over de vrijwillige ouderbijdrage. 
Graag wil de MR in de volgende brief daarbij vermeld zien staan dat het geen verplichting is om te 
betalen (zie Schoolgids). Kinderen worden niet uitgesloten van activiteiten als ouders geen 
ouderbijdrage hebben overgemaakt. 
Margit (voorzitter ouderraad) neemt hierover contact op met de penningmeester om de 
berichtgeving aan te passen. 
Bij niet betalen wordt een kind niet uitgesloten.  
 
4. Inhoudelijke zaken 
 
Communicatie wat betreft corona  
Snel schakelen is het allerbelangrijkst, daardoor is er niet altijd mogelijk om contact op te nemen 
met de MR.  
De oudergeleding heeft daar begrip voor. Een telefoontje kan soms al voldoende zijn.  
 
Stappenplan vervanging  
Dit stappenplan moet weer worden aangepast wat betreft het werken in bubbels. De kinderen 
kunnen niet meer over andere groepen worden verdeeld bij afwezigheid van een leerkracht. 
 
Referentieniveaus en de eindtoets 
Monique geeft hierover een presentatie. 
Monique licht toe wat het verschil is met de gehanteerde methode en de methode die we nu gaan 
gebruiken. 
De referentieniveaus zijn beschrijvingen van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen op de 
verschillende overgangsmomenten van het onderwijs. 
Voor het basisonderwijs gelden de referentieniveaus 1F, 2F en 1S 
Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan 
het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de 
ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. 
Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau. 
Doordat het niveau van de leerling in elke fase van de opleiding gevolgd wordt, bevorderen de 
referentieniveaus bovendien een soepelere aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs en 
verder. 
Monique geeft aan dat Fonkel de ambitie heeft om ernaar te streven dat zoveel mogelijk leerlingen 
op het einde van onze basisschool de niveaus 2F en 1S halen. 
 
De presentatie wordt nog gedeeld met de MR.  
Ouders worden op een later tijdstip op de hoogte gesteld van de referentieniveaus. Het is belangrijk 
om het gesprek met ouders hierover aan te gaan om op die manier een goed beeld te krijgen. 
 

 
5. Belevingsonderzoek 
 
Wat is de status hiervan?  
Huisvesting: komt elke vergadering terug 
Rapportage: komt terug als agendapunt 
Veiligheid tijdens het buitenspelen is nog niet geagendeerd.  
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6. Nieuws uit de GMR  
 
Ivo geeft aan dat hij met een groepje van de GMR gesproken heeft over inclusiviteit. 
Waar willen we als school heen, discussie aangaan wat betreft ieder kind zien op waarde en talent.  
Ivo vindt het interessant om daarover van gedachten te wisselen. Franca geeft aan dat binnen 
passend onderwijs inclusief onderwijs een speerpunt is.  
Op een volgende agenda wordt uitleg over het Samenwerkingsverband geagendeerd. 
 
Er is gesproken over de inzet van de NPO gelden van alle scholen die binnen het bestuur van 
Cadans Primair vallen. Er is een overzicht van gemaakt. Er is veel overlap 
 
 
7. Onderwerp nieuwsbrief 

 
Graag in de volgende nieuwsbrief nieuws vanuit de ouderraad en vanuit de MR meenemen. 
Roosmarijn en Ivo leveren het nieuws vanuit de MR aan. 
Streven is dat er ook informatie betreffend de huisvesting van Marianne en Monique erin staat. 
 
 

8. Actielijsten 21/22 (zie bijlagen) 
 
 
9. Rondvraag  
Rosemarijn informeerde naar de stand van zaken betreffende de ‘Gezonde School’. Monique heeft 
in januari 2022 een afspraak met de andere deelnemers van ons Kindcentrum. Bij een gezonde 
school is de bedoeling dat de participanten daaraan deelnemen. Tijdens de volgende MR-
vergadering stelt Monique ons op de hoogte van de ontwikkeling op dit gebied.  
 
 
Volgende MR vergadering is op 15-02-2022. 
 
 

 
 
 
 
 
 


