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NOTULEN 
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Soort vergadering MR vergadering 3 
Tijd   19.00 uur 
Locatie   Online 
Datum   17 januari 2022 
Aanwezig  Luc (voorzitter), Ankie, Gidi, Astrid, Gabby en Melinda (Notulist) 
 
 
1. Opening, vaststellen agenda 

 

2. Notulen vergadering MR 2 

De notulen zijn goedgekeurd van de vorige vergadering.  

 

3. Corona  

Het lijkt relatief rustig. Er zitten wel wat kinderen in quarantaine, vooral vanuit de vakantie. Vorig 

week waren een leerkracht en een LIO stagiaire afwezig, omdat zij in quarantaine moesten. De 

leerkracht is deze week weer op school, de LIO stagiaire nog niet. De verwachting is dat de 

situatie wel gaat veranderen. Informatie naar ouders over de maatregelen die voor school 

gelden, volgt z.s.m. via de nieuwsflits. De regels zijn redelijk scherp en duidelijk omschrijven 

vanuit de GGD. 

Vraag Ankie: Hoe zit het met kinderen die gevaccineerd zijn/worden, mogen zij wel/niet naar 

school komen als een klas in quarantaine zit? → Dit is nog niet duidelijk.  

Informatieverstrekking de afgelopen periode naar ouders was heel duidelijk en ouders geven aan 

hierover tevreden te zijn.  

 

 

4. Begroting 2022 

De begroting is goedgekeurd, maar moet misschien nog bijgesteld worden. De begroting is in de 

lijn van afgelopen jaar. Op bestuursniveau wordt gekeken naar bezuinigingen, er ligt wel een 

bezuinigingsopdracht. School heeft soms te maken met onvoorziene kosten, leermiddelen die 

anders geleverd/bekostigd worden, maar het een heft het ander op. School heeft wel wat 

investeringen gedaan en er zijn bedragen gereserveerd. De leerlingenaantallen lopen terug, dat 

is wel zorgelijk. Op dit moment zit de Kreek’l heel ruim in de formatie, maar dat zal zo niet 

blijven.  

Antwoord op de vraag van Luc over het werken in units → Het werken in units leeft op dit 

moment nog niet en is nog niet ter sprake gekomen binnen het team.  

Als de definitieve begroting bekend, dan wil de MR deze graag inzien. Dit punt zal de volgende 

vergadering terugkomen in combinatie met de formatie (als dat mogelijk is).  
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5. Wereldoriëntatie 

Ambitiekaart bijgevoegd 

De Kreek’l wil heel graag WO koppelen aan begrijpend lezen. Kernconcepten worden nu ingezet 

voor WO. Bureau Wolters is bij begrijpend lezen betrokken en we willen als school hier graag een 

combinatie in gaan maken. De komende periode worden methoden bekeken voor WO en 

Begrijpend lezen. We willen een kennisrijk curriculum. Het werken met kernconcepten heeft 

zeker ook goede kanten, maar de kennisoverdracht/kwaliteit/inhoud kan en moet beter. 

Vaardigheden kunnen niet zonder kennis, dus vaardigheden zullen zeker blijven, maar kennis 

wordt/is heel belangrijk. Hoe dit zich verhoudt t.o.v. Critical Skills, dat wordt onderzocht.  Het 

streven is dat eind dit schooljaar helder is hoe en wat school wil gaan doen, maar door de corona 

kan het traject mogelijk vertraging oplopen. 

Luc: Wat wil je dat kinderen leren, wat zijn je doelen? Het is goed voor de oudergeleding van de 

MR om dit heel scherp in de gaten te houden. Vaardigheden zijn heel erg belangrijk, kennis is een 

middel.  

 

6. Gezonde school: traktatie en lunch  

Ankie: we communiceren dat we een gezonde school zijn, maar dat zie je niet terug in de 

traktaties en lunchtrommeltjes van de leerlingen. Wat is acceptabel? Kunnen we dat stimuleren 

iets meer leven in blazen? 

Astrid: we willen gezonde traktaties en dergelijke stimuleren en meegeven aan leerlingen en 

ouders, maar we zijn geen politieagenten die de lunchtrommeltjes controleren.  

Wat kunnen we oppakken om te stimuleren te versterken: 

• In de Nieuwflits wat vaker terugkomen op gezonde traktaties en gezonde voeding en het 

belang daarvan. 

• Contact met de ouderraad, zodat zij ook weten dat wij bewust bezig zijn met gezonde 

voeding en zij ook traktaties hierop aan kunnen passen of hiermee rekening kunnen houden. 

• Zodra weer zelfgemaakte traktaties mogen, ouders misschien ideeën toesturen. 

• Rubriek door Ankie: Leuke traktaties in coronatijd       

 

7. Jaarplan 21-22 

(vast agendapunt) 

Het schoolplan loopt tot 2024. Door het nieuwe koersplan en nieuwe stichting ligt er de opdracht 

om een nieuw schoolplan te schrijven. Voor eind oktober 2022 moet dit helemaal klaar en 

aangeboden zijn bij het CvB. 

 

8. Mededelingen school 

− In groep 1-2b komt leerkracht re-integreren tot aan de voorjaarsvakantie. 

− Er is een leerlingvolgsysteem opgezet voor bewegingsonderwijs: Beweegbaas. Dit biedt 

mogelijkheden voor het signaleren van problemen en het betrekken van ouders hierbij. 

− De website is in ontwikkeling. 

− Het afgelopen half jaar zijn er drama- en muzieklessen gegeven, de aankomende periode 

worden er crealessen gegeven door Kunst&Co (via TalentExpres) voor de alle groepen. 

Eigenlijk was dit een project voor groep 4-5-6, maar door inzet van de NPO gelden is het 
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mogelijk om dit in alle groepen aan te bieden. De bedoeling is dat dit ook volgende 

schooljaar doorgang vindt.  

 

9. Documenten MR 

− MR Huishoudelijk Reglement De Kreek’l (2014-09-24) 

− MR Reglement De Kreek’l (2014-09-24) 

Graag deze documenten doorlezen, dan komen we hier de volgende vergadering op terug. 

  

10. Informatie van de GMR 

Laatste vergadering 17-11-21 

Inlogcode Office 365 account MR Kreek’l overdragen 

(mr.dekreekl@optimusonderwijs.nl) 

Er zijn geen bijzonderheden vanuit de GMR. Luuk stuurt Ankie en Gidi het wachtwoord, zodat zij 

kunnen inloggen. 

Post die Astrid ontvangt voor de MR mag doorgegeven of doorgestuurd worden naar Gidi.  

 

11. W.v.t.t.k. 

Duizend maal dank aan Luc! 

 

De leerlingenraad wordt een andere keer uitgenodigd i.v.m. corona maatregelen. → Zodra het weer 

LIVE kan. 

 

Agendapunten voor de volgende vergadering: 

• Begroting / formatie 

• WO en  begrijpend lezen → stand van zaken 

• Documenten MR 

mailto:mr.dekreekl@optimusonderwijs.nl

