
 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 

Woensdag 1 februari 2023 
 
Notulist:  
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: KWA-teamkamer 
Aanwezig: Ilse Judith Kirsten Mirjam Dorith Marleen Bert (punt 6-7) 
 

Nr. Tijd Onderwerp Bijlagen 

1.  19.30 Welkom + Rondvraag vaststellen 
Aanvulling agenda: 
Engelse lessen  
Iep/Cito toetsen dit punt is onderling besproken en verder niet meer 
nodig met directie te bespreken. 
MR academie We proberen in te loggen en uit te proberen wat dit 
programma ons biedt. 

 

2.  19.30 – 19.35 Notulen + actiepunten vorige vergadering bespreken: aanvulling lijst 
aanwezigen. Dit is gedaan.  

 

3.  19.35 – 19.40 Vanuit de OR + GMR: 

Nieuwe voorzitter bij de OR . Dindsag 7-02 jaarvergadering. Niemand 

van de mr kan aanwezig zijn. 

GMR: .. was niet aanwezig, notulen nog niet beschikbaar 

 

4.  19.40 – 19.50 Bespreekpunten MR (vanuit jaarplan): 
 

- Vanuit het team (collega's/ buddy's) 
Alle collega's die een buddyrol hebben nauw contact met hun 
collega. Er wordt ingesprongen daar waar nodig en de nieuwe 
collega's geven aan een fijne/warme start te hebben op school 

- Formatieoverzicht naar aanleiding van de teldatum 
- Concept inzet van formatie  
- Begroting  

_________________ 
 

- Situatie groep 7 (n.a.v. mail ) navragen?  
.. heeft niets meer gehoord over dit voorval. De leerkracht van 
de groep heeft niets gehoord van betreffende ouder. Voortaan 
bij zo'n punt vooral terug verwijzen naar de leerkracht. We 
beschouwen dit punt verder als afgedaan.  

- Extern onderzoek Ichthus (mailwisseling MR Reoboth + 
GMR)   

We vragen ons af wat de precieze vraag is die gesteld wordt in 
de brief. .. zal aan de voorzitter van de GMR vragen of er meer 
duidelijkheid verschaft kan worden. We hopen donderdag 8 
februari op de studiedag dit in het team te kunnen bespreken 
en er een uitspraak te kunnen doen. .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

5.  19.50 – 20.00 Voorbereiding gesprek met directie: 
1. Directie heeft onze mening gevraagd over de samenstelling 

2-hoofdige directie: team is erg tevreden.  
2. Engelse les 
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6.  20.00– 20.45 Vanuit de directie: 

- Personeel Samenwerking Bert en Kim, alle geledingen zijn 

positief over de samenwerking.  

-  Buddysysteem. Momenteel worden de 

functioneringsgesprekken gehouden.  

- Taalschool Waddinxveen 5 groepen. Groep Oekraïners en 

groep uit Ter Apel. Dit is een grote groep tijdelijke 

deelnemers. Niet veel reguliere kinderen voor de taalklas. Nu 

zal er geprobeerd worden of er kinderen van de wachtlijst uit 

Gouda in Waddinxveen kunnen instromen.  

- Situatie Ichthusschool Groep 8 en 1-2 zijn nog aanwezig op 

de school. De wethouder heeft LEV verantwoordelijk gesteld 

om de kinderen onder te brengen. Dit zal waarschijnlijk gaan 

lukken. 

- Inspectierapport Het rapport vanuit inspectie is terug en ligt 

nog bij de bestuurder. 

- Speelplein kleuters er is een mooi nieuw plan voor het 

kleuterplein gemaakt. Het plan is iets duurder geworden dan 

begroot. Als school willen we dan bv een sponsoractie 

houden eventueel bedrijven vragen te sponseren.  

- Leerlingenaantal Op de teldatum hadden we 255 leerlingen. 

Prognose was 254.  

- Begroting 2023 Directie ligt ons in over de begroting. 

- Verwarming Het herstellen gaat snel gebeuren. Het bedrijf is 

gekozen. De planning wordt gemaakt.  

- Koningsdag  Slechts overzichts foto's te publiceren.  

 
x 
 

7.  20.45– 21.00 Vragen aan de directie: 
Engelse les: Het komt wat in het gedrang door de andere vakken. Er is 
een nieuwe methode begroot.  

 
 
 
 
 

8.  21.00 – 21.10 Rondvraag + w.v.t.t.k.: 

Geen rondvraag 

 

 

9.  21.15 Afsluiting 
 
--> Wo 08-02 eten bij Buck!        
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