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NOTULEN medezeggenschapsraad O.B.S. De Rythmeen 
schooljaar 2021-2022 

 
 
Datum: 31 mei 2022    Voorzitter: Martijn 
Aanvang: 19.30 uur    Secretaris: Erwin 
Locatie: De Rythmeen    Notulist: Metteke 
 
Aanwezig: Teamgeleding: Berdien, Ellen, Erwin 
  Oudergeleding: Annemarie, Jelle, Martijn 
  Directie: Frank Machielsen 
Afwezig: - 
 
 
19:30 – 20:30 uur 

 
Vergadering 
 

1. Opening van de 
vergadering 

Martijn opent om 19.35 uur de vergadering. Jelle sluit iets later aan. 

2. Vaststellen agenda Vastgesteld. Een afspraak met de OR komt er in het nieuwe schooljaar. Wel 
kort over wat zaken gesproken. De OR is heel blij met de ondersteuning van 
Karin Steghuis rondom de financiën. 

3. Notulen In de notulen staat een opmerking over de camera’s op het schoolplein. 
Martijn heeft met Karin gebeld; er wordt (in overleg met de gemeente) 
gewerkt aan het plaatsen van vijf camera’s rondom de school. 
 
De notulen van 21 april 2022 zijn vastgesteld. 

4. Informatie vanuit de 
directie 

• NPO: er wordt gewerkt aan een overzicht van de besteding van de NPO-
middelen. Er is echter ook nog geen definitieve beschikking, dus het 
exacte bedrag is nog niet bekend. 
De besteding van de NPO-middelen dit jaar is geëvalueerd. Wat niet 
duidelijk is, is hoeveel ‘afgeroomd’ geld er dit jaar besteed is door Zinder. 
Het VVV-programma (binden van nieuwe mensen aan de stichting) loopt 
door. 
Er zal komend jaar wederom geld afgeroomd worden, maar het exacte 
bedrag is nog niet vastgesteld. De Rythmeen zal wederom een deel van 
de middelen inzetten in kleinere klassen (acht groepen i.p.v. zeven 
groepen) en extra handen in de klas. De besteding van de middelen zal 
dus grotendeels vergelijkbaar zijn met vorig jaar. 
Hopelijk kunnen de stukken m.b.t. de besteding van de NPO-middelen 
volgende week met de MR gedeeld worden. 
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• Corona-update: moet dit op de agenda blijven? Voor nu is het geen 
relevant agendapunt. Mocht het aantal besmettingen weer toenemen, dan 
misschien wel weer agenderen. 

• Er zijn CO2-meters, maar nog niet voor elk lokaal. Ze zijn momenteel ook 
slecht leverbaar (er is veel vraag naar). 

5. Concept schoolgids Vragen/opmerkingen bij het concept: 
• Punt 4.2: over de vrijwillige ouderbijdrage wordt vermeld dat de 

oudergeleding van de MR daarmee moeten instemmen. Klopt dat? 
Wanneer de ouderbijdrage wordt verhoogd door de OR hoort dat officieel 
wel via de MR te gaan. 

• Kan Stichting Leergeld vermeld worden in de schoolgids? Wordt erin 
vermeld. 

• Uit concept blijkt dat de meivakantie al is vastgesteld. Daarin heeft de MR 
toch adviesrecht? 

• Is het nu O.B.S. De Rythmeen of Kindcentrum De Rythmeen? 
• Punt 1.1: wordt verwezen naar openbaaronderwijsdeventer.nl, dat moet 

Zinder zijn. 
• Het protocol ICT wordt genoemd; dat is in de maak. Bij Zinder is er nu ook 

een werkgroep digitale geletterdheid (n.a.v. eisen curriculum). 
• Is er aandacht voor de schermtijd voor kinderen? 

6. Verkiezing 
oudergeleding MR 

Er is een stukje voor de werving. Moet daarin vermeld worden dat Annemarie 
herkiesbaar is? Ja, dat moet vermeld worden. De planning is dat het bericht 
morgen eruit gaat. Tot uiterlijk 10 juni kunnen ouders zich aanmelden. Daarna 
kunnen dan de verkiezingen worden georganiseerd. Er moet dan een 
stembus gemaakt worden. 

7. Werkverdelingsplan Update n.a.v. teamoverleg van 17 mei jl.: de stand van zaken is dat het plan 
in het team besproken is. Aanstaande dinsdag, tijdens de studiedag, zal het 
verder besproken worden: 75% van het team moet ermee akkoord gaan om 
het plan vast te stellen. 
Na de studiedag zal het werkverdelingsplan met de MR worden gedeeld. 

8. Concept-formatie 
groepen 

Er is een concept voor de bemensing van de groepen, dat heeft Frank met de 
MR gedeeld. Ook dit concept wordt aanstaande dinsdag besproken in het 
team. 

9. Jaarrooster: 
vakanties/vrije dagen 

Er is nog een concept, dat dinsdag besproken zal worden. Zal daarna ook 
gedeeld worden met de MR. Wanneer het team ermee akkoord is, kan dat 
voor de volgende vergadering door de MR afgerond worden. 

10. Begroting / 
investeringsplan 

Update n.a.v. reactie Ronald Weenk op gestelde vragen: 
Jelle heeft nu geen tijd om de reacties te bekijken. Dat zal hij z.s.m. alsnog 
doen. 
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11. Uitslag eindtoets 
groep 8 

Een leerling scoorde hoger dan het advies dat de leerkrachten hadden 
gegeven. Afgezet tegen de referentieniveaus waren lezen en taal op niveau, 
met rekenen daar net onder. 
 
Vanaf 2023-2024 komt er een doorstroomtoets, die in februari gemaakt zal 
worden. Vóórdat leerlingen zich aanmelden voor het VO dus (eind maart). 

12. W.v.t.t.k. • De volgende vergadering is gepland in de jubileumweek; zowel Ellen als 
Berdien zitten in de jubileumcommissie. Kan de vergadering een week 
eerder of later? Een week later is het meest praktisch: maandag 4 juli. 

• Erwin, heb jij met Karin of Frank al gesproken over de vergoeding van de 
notulist? Nee, nog niet. 

• Frank, wil jij Parro & het jubileum agenderen voor de studiedag? 
 
20:30 – 20:45 uur 

 
Inloopmogelijkheid voor leerkrachten en ouders 
 

 
20:45 – 21:00 uur 

 
Vergadering (besloten gedeelte) 
 

13. Parro Ellen heeft een bericht opgesteld m.b.t. het gebruik van Parro, dat bedoeld is 
voor alle ouders. Dat wordt dinsdag bij de studiedag besproken met het team. 
Het idee is om een pilot te starten met een schoolbrede Parro-groep waarin 
schoolbrede info wordt gedeeld. Daardoor kan de Parro-groep van de klas 
gebruikt worden voor klasspecifieke berichten. à Of gewoon in het nieuwe 
schooljaar doen? 
 
De makers van Parro krijgen als feedback dat een zoekfunctie handig zou 
zijn. 

14. Schoolplein Annemarie is bij Platform Bathmen geweest en heeft daar de casus over de 
vernielingen op het schoolplein ingebracht. Daar werd voorgesteld om contact 
op te nemen met de jongerenwerkers. Ook de wijkagent is ingeschakeld en 
die heeft al contact gehad met Wim (de afspraak is dat toezichthouders drie 
keer per week een kijkje komen nemen). Het schoolplein wordt meegenomen 
in de ronde van de toezichthouders. De camera’s kunnen helpen om in kaart 
te brengen wie en wanneer er jongelui op het schoolplein rondhangen. 

15. GMR-verslag Iedereen ontvangt de berichten van de GMR persoonlijk, dus Erwin hoeft ze 
niet door te sturen. 

16. Actiepunten vorige 
vergadering 

• NPO gelden: Gaat er komend jaar ook weer worden afgeroomd? à Martijn 
• Lucht: Hoe is het met de aanvraag? Waar blijven de meters? 
• We willen graag meer leerlingen en zullen dus actief moeten blijven naar 

buiten. Er zijn al regelmatig mooie berichten in de Bathmense Krant 
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geweest. à ideeën/suggesties/initiatieven hoe aan te pakken à allen 
We moeten hier eens over brainstormen met elkaar. Een simpele: 
mond-tot-mondreclame! 

• Jelle kijkt of hij nog vragen heeft over de begroting. Naar Ronald Weenk 
sturen. 

• Koffiemomentjes MR (geparkeerd i.v.m. Corona) – nieuwe schooljaar? à 
MR 
Afstemmen met de OR! 

• Concept-jaarplanning 2022-2023 rondsturen à gedaan gaat nu naar 
directie à Martijn 
Martijn zorgt voor terugkoppeling richting Karin; iedereen is akkoord. 

• Martijn vraagt bij Looschool en Dorpsschool of zij een statuut en 
medezeggenschapsreglement hebben. Daarna gaan Annemarie en Jelle 
kijken hoe en wat en komen met een nieuw concept. à Martijn 
Martijn heeft een bericht gestuurd, maar nog geen antwoord 
gekregen. Karin gaf aan dat het reglement dat er nu ligt afdoende is. 
Volgens de website van de VOO klopt dat niet. 

• Dagelijks bestuur van de OR uitnodigen à Martijn  
Zie agendapunt 2. 

• Nieuwe notulist zoeken. Krijgt deze ook een vergoeding? Navragen bij 
Karin. à Erwin 
Zie agendapunt 12. 

17. W.v.t.t.k. - 
18. Rondvraag Namens de jubileumcommissie: van harte uitgenodigd op het jubileumfeest 

van 2 juli. 
19. Sluiting vergadering Martijn sluit om 21.47 uur de vergadering. 

 
 
Actiepunten n.a.v. de vergadering: 
1. Werkverdelingsplan, formatie groepen en jaarrooster na dinsdag doornemen en afhandelen à MR 
2. Reactie van Ronald Weenk bestuderen à Jelle 
3. Karin en de OR uitnodigen voor de vergadering van september. Daarbij ook stand van zaken financiën, 

vrijwillige ouderbijdrage etc. bespreken. à MR 
4. Koffiemomentjes MR (geparkeerd i.v.m. Corona) – nieuwe schooljaar, in overleg met OR! à MR 
5. Reactie Dorpsschool en Looschool m.b.t. statuut en medezeggenschapsreglement afwachten à 

Martijn/Jelle 
6. Terugkoppeling Karin m.b.t. concept-jaarplanning MR à Martijn 
 
 

Volgende vergadering: maandag 4 juli 2022 


