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NOTULEN medezeggenschapsraad O.B.S. De Rythmeen  

schooljaar 2019-2020 

 

Datum: 5 november 2019   Voorzitter: Martijn 

Aanvang: 19.30 uur    Secretaris: Erwin 

Locatie: De Rythmeen    Notulist: Metteke 

 

Aanwezig: teamgeleding: Berdien, Carmen, Erwin 

  oudergeleding: Inge, Martijn 

  directie: Karin Steghuis 

 

Afwezig: Annemarie 

 

 

 

19.30 – 20.30 uur 

 

Vergadering 

 

1. Opening van de 

vergadering 

Vergadering wordt geopend om 19.36 uur. 

Janneke draagt voorzitterschap over aan Martijn. Ze kijkt positief terug op 

haar tijd in de MR en de samenwerking met de directie.  
2. Vaststellen agenda Is vastgesteld. 

3. Notulen Zijn akkoord. 

4. Informatie vanuit de 

directie 

 

a) Opbrengstanalyse CITO (juni 2019): is besproken met de MR. 

b) Voortgang Samen Scholen: Berdien zit in het team ‘Boeiend 

buitenonderwijs’. In kleine actieteams pakken leerkrachten van de drie 

scholen doelen op. Aandachtspunt is ook hoe e.e.a. geborgd kan 

worden. 

Ander succes van Samen Scholen is de Krachtklas, waarin kinderen 

zitten van alle drie de scholen. 

c) Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE): voor de vakantie is er een 

rapport gemaakt. Aandachtspunten die daaruit voort kwamen, worden 

(of zijn al) aangepakt. 

RIE wordt elke vier jaar gedaan. 

Nog agenderen? Rapport zal in elk geval gedeeld worden met MR. Dan 

kan bekeken worden of agenderen nog gewenst is. 

d) Concept schoolplan: concept ligt bij het team, directie wacht de reacties 

nog af. Is al bij OPOD geweest. Zodra team gereageerd heeft, wordt het 

schoolplan met de (oudergeleding van de) MR gedeeld. 

e) Investeringsplan / Onderhoudsplan: 

* Onderhoud: in de zomer van 2020 wordt de gevel vervangen. 

http://www.rythmeen.nl/
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Binnenschilderwerk begint in de kerstvakantie, wordt in de 

voorjaarsvakantie afgerond. Alle scholen van de OPOD krijgen ook 

Ledverlichting. 

* Investeringsplan: in 2019 zijn chrome books aangeschaft. Voor 2020 

aanvraag voor twee smartborden, voor nogmaals 30 chrome books, 

modernisering ruimtes en meubilair voor twee klaslokalen. Zal pas in 

maart/april uitsluitsel over komen. 

Geld dat wordt aangevraagd moet in dat jaar ook besteed worden. 

Wordt het niet besteed, gaat het terug naar de reserves van OPOD. 

Er is ook al een investeringsplan voor 2021, 2022, 2023. Dat kan in de 

loop van het jaar 2020 nog wel aangepast worden. 

5. Website Scholen op 

de kaart 

Op deze website staan alle scholen van Nederland, ze kunnen onderling 

vergeleken worden. Advies directie aan MR: bekijk eens wat er op de website 

staat over de Rythmeen en vergelijk dat eens met een andere school (geen 

Bathmense school). Kan interessante input opleveren voor de MR. 

6. GMR-verslag Er is via de e-mail informatie vanuit de GMR binnen gekomen. 

7. W.v.t.t.k. * Hoe gaat het met Blink? Is soms nog wel zoeken voor de leerkrachten, maar 

is een aansprekende methode voor leerlingen. Veel afwisseling. 

* Nut van huiswerk? Bespreken in bovenbouw-team. 

* HVO / GVO? Inhoud van de HVO-lessen komt terug in nieuwe methode 

Blink. De vraag is of HVO nog apart gegeven moet worden. GVO zal sowieso 

in groep 5 en 6 blijven, wellicht ook in groep 7 en/of 8. 

 

20.30 – 20.45 uur 

 

Inloopmogelijkheid voor leerkrachten en ouders 

 

 

20.45 – 21.30 uur 

 

Besloten gedeelte van de vergadering 

 

8. Actiepunten vorige 

vergadering 

1. RIE (risico-inventarisatie en -evaluatie) agenderen voor de vergadering in 

november. → Erwin 

2. T.a.v. de MR-jaarkalender: RIE in november / CITO opbrengst in 

november → Erwin 

3. Stukje voor de ouderinfo → Metteke/Janneke 

Metteke stuurt het stukje mee met de notulen. 

4. Wanneer is de training van de AOB? → Berdien 

Aanstaande donderdag gaan de nieuwe leden naar de training. 

5. Concept schoolplan agenderen voor volgende vergadering → Erwin 

6. Vergadering maart: bespreken hoe ‘begroting’ etc. wordt besproken. 

Mogelijk Ronald Weenk uitnodigen? → Erwin 

Komt voort uit wens inzicht te krijgen in meerjarenbegroting 

Rythmeen. Pro memorie als actiepunt laten staan. 

http://www.rythmeen.nl/
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7. Reglement MR naar directie → Janneke 

Gaan Janneke en Martijn afronden. 

8. Welk teamlid houdt de website bij? → personeelsgeleding 

Ellen houdt inderdaad de website bij. De info over de MR is 

inmiddels bijgewerkt. 

9. Gebruik Parro Fijn dat alle informatie van school nu via één kanaal gaat! Je weet waar 

je zoeken moet. Dit is tegelijk ook een probleem dat regelmatig door 

ouders wordt benoemd. Er moet heel veel gescrolled en gespeurd 

worden om iets terug te vinden, want alle berichten staan onder elkaar 

en je leest zo ergens over heen. 

 

Vraag 1: Is er een manier te bedenken om hier een splitsing of 

ordening in aan te brengen zodat berichten overzichtelijk(er) worden? 

Misschien informeren of er door de ontwikkelaars van Parro een 

zoekmachine toegevoegd kan worden aan de app?  

Nadeel zou kunnen zijn als je alle items een eigen kopje geeft dat je 

dan veel meer berichten krijgt. Of alles in 1 bericht per dag zetten? Er 

komen veel berichten binnen op een dag. 

Vraag 2: Is het een mogelijkheid om huiswerk van leerlingen te 

koppelen aan de agenda van Parro? 

Vraag 3: Is er meer te koppelen aan de agenda van Parro? 

Jaarkalender?  

Vraag 4: Niet alle leerkrachten staan open voor een chatgesprek op 

Parro. 

 

Team moet bespreken hoe Parro het beste gebruikt kan worden. Een 

soort ‘Parro-etiquette’. Belangrijk is ook om ouders te informeren over 

de lijn. 

10. Rythmeen treedt op ‘Rythmeen treedt op’ is de nieuwe invulling van de feestelijke ouderavond. 

Goed om dat te communiceren met ouders. 

11. Rondvraag * Schooltijden/op tijd komen: afspraak is om 8.30 uur lokaaldeur dicht om de 

lestijd zo effectief mogelijk te kunnen benutten. Heeft bericht over in de 

Ouderinfo gestaan, misschien goed het in januari nog een bericht (met 

positieve inslag) hierover te plaatsen. 

12. Sluiting vergadering Martijn sluit om 22.15 uur de vergadering. 

 
 
 
Actiepunten n.a.v. de vergadering: 

http://www.rythmeen.nl/
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1. Vergadering maart: bespreken hoe ‘begroting’ etc. wordt besproken. Mogelijk Ronald Weenk 

uitnodigen?           → Erwin 

2. Rapport RIE & schoolplan & schoolgids delen met de MR     → directie 

3. Schoolplan / schoolgids agenderen voor volgende vergadering   → Erwin 

4. Website Scholen op de kaart bekijken m.b.t. info over de Rythmeen  → MR 

5. Reglement MR afronden (samen met Janneke)     → Martijn 

6. Personeelsgeleding bespreekt gebruik Parro met team (en agenderen voor de eerstvolgende MR-

vergadering daarna)        → personeelsgeleding 

7. Stukje ouderinfo meesturen met notulen       → Metteke 

8. Format agenda MR met nieuwe briefhoofd      → Metteke 

 

 

 

Volgende vergadering: dinsdag 11 december 2019, 19.30 uur 

http://www.rythmeen.nl/

