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NOTULEN medezeggenschapsraad O.B.S. De Rythmeen  

schooljaar 2019-2020 

 

Datum: 11 december 2019   Voorzitter: Martijn 

Aanvang: 19.30 uur    Secretaris: Erwin 

Locatie: De Rythmeen    Notulist: Metteke 

 

Aanwezig: teamgeleding: Carmen, Erwin, Berdien (later) 

  oudergeleding: Annemarie, Martijn, Inge (later) 

  directie: - 

 

Afwezig: - 

 

 

 

19.30 – 20.30 uur 

 

Vergadering 

 

1. Opening van de 

vergadering 

Martijn opent om 19.30 uur de vergadering. 

Er is geen directie aanwezig: voor alle punten die voorliggen, moeten eerst 

alle stukken gelezen worden. 

2. Vaststellen agenda Is vastgesteld. 

3. Notulen Zijn akkoord. 

4. Informatie vanuit de 

directie 

a) Resultaten leerlingenquête sociale veiligheidsbeleving: zie scholen op 

de kaart. Gaat om de resultaten van de groepen 6, 7 en 8 van de 

Rythmeen. Moet nog geanalyseerd en geëvalueerd worden in het team. 

Om er echt iets mee te kunnen, zou de vragenlijst eigenlijk meerdere 

keren per jaar afgenomen moeten worden. Antwoorden op vragen 

kunnen namelijk een momentopname zijn. → De vragenlijst moet 

verplicht 1 x per jaar worden afgenomen. Deze wordt geanalyseerd en 

vergeleken met de voorgaande jaren. Voor het volgen van het 

welbevinden wordt ZIEN twee keer per jaar ingevuld.  

Sinds 2015 is het wettelijk verplicht om enquêtes sociale 

veiligheidsbeleving af te nemen. 

b) Schoolplan: het is een dynamisch document en werkdocument; team 

leverde vanuit diverse actieteams de input (visie), directie werkte dat uit 

op papier tot dit schoolplan. 

Oudergeleding gaat schoolplan rustig doornemen en vragen 

verzamelen. Die frisse en kritische blik ‘van buitenaf’ is ook waardevol. 

c) Beleid interne mobiliteit: betreft mobiliteit van leerlingen. Gaat om een 

beleidsdocument voor de drie Bathmense scholen hoe om te gaan met 

http://www.rythmeen.nl/
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verzoeken tot overplaatsing naar een andere school. Tekst is scherp 

verwoord; in hoeverre heb je als ouder zeggenschap? 

Doel van het document? Voor inspectie? Nee, puur voor intern gebruik. 

Document is ook vooral een houvast voor voorkomende gevallen. 

Onder kopje ‘gedachte van IB’er/directie/leerkracht’ staat een typefout 

bij de laatste bullet: ‘bij een positief reactie’. Moet zijn ‘bij een positieve 

reactie’. 

d) Rapport RI&E: het plan van aanpak roept veel vragen op: 

* Punt 3.1.11.5: er moet op elke school een preventiemedewerker zijn. 

Die was er niet. De IB’er is gevraagd de directie daarin te ondersteunen; 

zij vormen gedrieën dus aanspreekpunt. 

* Punt 6.10.3.0: welke prioriteit heeft dit punt? 

* Er zijn veel punten waarbij staat dat ze niet verholpen zijn. Is dat de 

stand van zaken van maart jl.? 

e) Informatie uit de actieteams: 

* Actieteam boeiend buitenonderwijs heeft net weer een bijeenkomst 

gehad. Wordt hard gewerkt aan contacten leggen en er wordt 

momenteel subsidie aangevraagd voor de roefeldag: dag voor groep 

7/8 om een dag mee te lopen binnen een bedrijf. Er wordt door een 

subgroep ook gewerkt aan een lesbrief voor bezoek aan de boerderij 

(fam. Kloosterboer, fam. Nikkels, Piggy’s Palace). 

Leuk als team om erachter te komen dat er ook al veel gebeurt. 

* ICT-team is bezig om extra Chromebooks aan te schaffen. Team moet 

nog wel instructie krijgen m.b.t. het werken met de Chromebooks. Er 

moet ook nagedacht worden over zaken als: hoe hou je in de gaten of 

ze nog helemaal heel zijn, etc. 

5. Website Scholen op 

de kaart 

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

vergeleken worden. MR bekeek de website op advies van de directie. 

Bevindingen: 

* De website is niet erg gebruiksvriendelijk. Het is moeilijk om informatie van 

twee scholen te vergelijken. Het kost veel tijd om informatie boven water te 

krijgen. 

* Goed om te weten dat deze website er is. 

6. GMR-verslag Er is 24 september een vergadering geweest en daar zijn de notulen van 

binnen gekomen. Die notulen kwamen pas laat. 

M.b.t. punt 4 in de notulen: OPOD heeft een nieuwe website en wil 

doorvoeren naar alle scholen dat elke website dezelfde opzet heeft. 

7. W.v.t.t.k. - 

 

20.30 – 20.45 uur 

 

Inloopmogelijkheid voor leerkrachten en ouders 

 

  

http://www.rythmeen.nl/
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20.45 – 21.30 uur Besloten gedeelte van de vergadering 

 

8. Actiepunten vorige 

vergadering 

1. Stukje voor de ouderinfo → Metteke/Janneke 

Metteke stuurt het stukje morgen mee met deze notulen. Martijn 

bekijkt het en stuurt het door naar de directie 

(info@scholenbathmen.nl). 

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

Mogelijk Ronald Weenk uitnodigen? → Erwin 

Pro memorie als actiepunt laten staan. 

3. Reglement MR naar directie → Janneke 

Reglement is aangepast. Formeel gezien moet de tekst door de 

directie opgesteld worden, MR gaat akkoord. Is hamerstuk. 

4. Gebruik Parro → gaat besproken worden in het team. 

* Alle teamleden hebben als pilot de chatfunctie open gezet (binnen 

werktijden). 

* Leerkrachten proberen berichten te bundelen in één bericht per 

dag. 

* Directie en team gaan gebruik van Parro uitgebreider onderzoeken, 

ook in gesprek met ouders. Wordt dus aan gewerkt! 

* Het is belangrijk om grenzen te bewaken: wanneer ben je wel en 

wanneer ben je niet bereikbaar als leerkracht? 

5. “Rythmeen treedt op” is de nieuwe invulling van de feestelijke 

ouderavond. 

Directie heeft hierover contact gehad met de OR. 

6. Effectief mogelijk benutten van de schooltijd. 

Punt is besproken met de directie. Er is al een bericht geplaatst over 

dit onderwerp, hoeft niet nogmaals. 

9. Scholing MR De scholing was erg leerzaam en ook enthousiasmerend. Het is goed om 

vanuit die scholing te weten wat bevoegdheden van MR / oudergeleding zijn. 

10. Rondvraag * Is er over de Chromebooks gecommuniceerd met ouders? Wel bij 

informatieavonden, maar verder niet. → Leuk om iets over te vermelden in 

een ouderinfo! 

* Is er een beleidsplan mobiliteit personeel? Ja, dat is er. In januari geven 

leerkrachten eventuele mobiliteitswensen door aan directie. Dat betreft 

vrijwillige mobiliteit, maar hoe zit het met verplichte mobiliteit? Kan de MR het 

beleidsplan verplichte mobiliteit personeel inzien? 

11. Sluiting vergadering Martijn sluit om 21.29 uur de vergadering. 

 

 

Actiepunten n.a.v. de vergadering: 

1. Schoolplan bestuderen en vragen bundelen, voorafgaand aan vergadering gezamenlijk naar directie 

sturen.         → oudergeleding 

http://www.rythmeen.nl/
mailto:info@scholenbathmen.nl
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2. Schoolplan wederom agenderen volgende vergadering.  → Erwin 

3. Actiepunt voor vergadering maart: bespreken hoe ‘begroting’ etc. wordt besproken. Mogelijk Ronald 

Weenk uitnodigen?        → Erwin 

4. Stukje ouderinfo naar MR-leden     → Metteke 

5. Stukje ouderinfo bekijken en aan directie sturen   → Marijn 

 

 

Volgende vergadering: donderdag 30 januari 2020, 19.30 uur 

http://www.rythmeen.nl/

