
 

 

 

 
 

 
 

 

Verslag Medezeggenschapsraad 3  
Dinsdag 15-02-2022 19.30 uur-21.30 uur   

Aanwezig: 
Oudergeleding; Laurie, Yurin, Rosemarijn 
Vertegenwoordiging GMR; Ivo 
Vertegenwoordiging OR; Margit 
Toehoorder: Nicolle v. Aarle  
Directie: Monique 

 
1. Opening; check-in middels smileys  

 
2. Extra agendapunt i.v.m. informatie over personele zaken. 

Er zijn zorgen ontstaan door allerlei wisselingen, vooral in groep 5.  
Afspraak is dat er een brief komt naar ouders met extra informatie  
over de gang van zaken t.a.v. de overdracht, start na de carnaval etc. 

 
3. Inhoudelijke zaken;  

• Cultuurplan; wordt toegelicht door ICC’ers Tessa de Winter en Kelly v.d. Donk. 
Onze leerlingen kunnen na 8 jaar een antwoord geven op de vragen ‘wat kan ik’,  
‘wat wil ik’, ‘wie ben ik’ en zijn in aanraking geweest met verschillende disciplines 
(muziek, dans, etc.) Het onderwijsaanbod wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan Jeelo. 
Tessa en Kelly vertellen wat er afgelopen jaar, ondanks Corona, toch al ingezet is  
m.b.t. cultuur. 
We gebruiken een aantal programma’s en gaan zoveel mogelijk uit van talenten en 
interesses van collega’s. Ouders en externen met bepaalde expertise worden hier  
ook bij betrokken. Voor inspiratie hebben we contact met Plaza Cultura, Kristel van 
Lieshout en andere collega’s. 
Tips;  
Bij museumbezoek vragen welke leerlingen een museumjaarkaart hebben. 
Hoe delen we bovenstaande informatie met alle andere ouders? Mogelijk via een 
algemene nieuwsbrief?! 
Voorstel om weer een Algemene informatieavond met workshops te organiseren zodat 
ouders op deze manier geïnformeerd kunnen worden over allerlei onderwerpen. 
In de toekomst wordt deze informatie ook gedeeld op de website van Fonkel. 
  

• Schoolondersteuningsplan; Monique deelt deze met de MR leden 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar 05-04-2022. 
 

• Gezonde traktaties; hoe denkt de MR hierover?  
Monique is in overleg geweest over dit onderwerp, samen met BSO en KDV met de 
GGD en met GrowWizzKid. 
In de toekomst wordt er bekeken of we een ‘Gezond Kindcentrum’ kunnen worden met 
bijbehorend vignet. 
De MR staat wel achter de keuze van school om gezond te gaan trakteren of  
hiermee te stoppen en vanuit school te zorgen voor een snoepje. Ook staat de MR er 
achter de keuze om naar een ‘Gezond Kindcentrum’ toe te werken.  
Een van de leerkrachten (Annebel) gaat de opleiding tot gezonde school coördinator 
volgen. 



Volgend schooljaar gaan we hiermee aan de slag. De GGD kan ons daarbij 
ondersteunen. 
 

4. Belevingsonderzoek; 

• Huisvestiging; status/voortgang 
Monique deelt informatie m.b.t. dit onderwerp vanuit het bestuur met de MR. 
Als er weer nieuws is zal de MR geïnformeerd worden. Monique gaat bij Marianne  
navragen wanneer de MR iets kan doen aan deze situatie. 

• Informatie over de instroomgroep. Als er een geschikte leerkracht is  
kunnen we starten ook al is er nog geen extra lokaal beschikbaar. 
 

5. Vaststellen notulen MR vergadering 30-11-2021; geen aanvullingen/wijzigingen. 
 
6. Ingekomen post/e-mail: is doorgestuurd  

Geen bijzonderheden. 
 

7. Nieuws uit de GMR 

• Er is gesproken over financiën i.v.m. verandering van de peildatum 

• Inclusieve school.  
Ivo stelt voor om een keer te praten over wat ‘inclusief’ inhoudt en waarom scholen  
en ouders bepaalde keuzes maken. 
 

8. Onderwerp nieuwsbrief; input MR 

• Cultuurplan/ICC 

• Onderzoek gezond kindcentrum 

• Start vijfde kleutergroep zonder echt lokaal 
 

9. Actielijsten 21/22; is aangevuld. 
 
10. Rondvraag 

• Een van de MR leden vraagt aandacht voor de formatie van volgend schooljaar;  
      er worden al gesprekken gevoerd met teamleden en ouders. 

• Hoe gaat school om met social media? Er is een protocol binnen Cadans primair. 
Goed om dit punt een keer te agenderen. Hoe denkt de MR over dit onderwerp? 

  

 
Volgende MR vergadering is op 05-04-2022. 
 
 

 
 
 
 
 
 


