
 

 

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk 
 
Datum:  10 januari 2019 
Tijd:   19:30 uur 
Plaats:   De Notenbalk, Harmelen 
Aanwezig: Patrick Poelwijk (voorzitter), Kelly Engbrocks, Wilma Vissenberg 

(meerscholendirecteur) en Brigitta Krisman (ouder, notulen), Marlene 
van den Blink (leerkracht), Agnes van den Brekel (leerkracht). Hermien 
Baltes (gast) 

 
 

Nr. Onderwerp Actie 

1 Opening  

2 Notulen vergadering 6 november 2018 en actielijst 
Inhoudelijk geen opmerkingen, enkele kleine aanpassingen in de actielijst.  

 

3 Ondersteuningsprofiel en Passenderwijsgelden 
Passenderwijs is een regionaal samenwerkingsverband.  
Hermien beantwoordt onze vragen. Ondersteuningsprofiel passenderwijs is 
met verschillende scholen binnen passenderwijs vastgesteld. Hier denken 
we aan te voldoen en we hebben leerpunten vastgesteld. Hier moesten we 
vanaf 2016 aan voldoen. Hier zijn de budgetten op aangepast. Je kunt 
budget aanvragen die wel buiten de basisbudgetten vallen. Wettelijk is 
vastgelegd dat ieder school een ondersteuningsprofiel dient op te stellen. 
De school moet wel op de website aangeven waar je als school aan kunt 
voldoen.  
Kelly vraagt zich af hoe het werkt in de praktijk. Komen we ruim uit met 
budget of niet? Hermien geeft aan dat het geheel situatie afhankelijk is. De 
ene keer lukt het beter dan de andere keer om tegemoet te komen aan de 
behoefte van het kind.  
Hermien geeft aan trots te zijn op de leerkrachten op de Notenbalk hoe ze 
ieder kind individueel bekijken. De expertise op school is zeker 
toegenomen de afgelopen jaren. De focus moet wel op de hele groep 
blijven. De grenzen moeten wel bewaakt worden. De basisondersteuning 
van de gehele groep moet wel belangrijk blijven.  
Marlene geeft aan al een paar keer goed geholpen te zijn door 
ondersteuning. 
Er wordt gemonitord hoeveel hulpaanvragen er zijn. Hier is een benchmark 
op. Wij zitten als school in het midden.  
We hebben wel een groeipunt inzake dyscalculie. Hoe gaan we met 
rekenmodellen om (observaties).  

 



 

 

In de onderbouw is een nieuw programma om leerlingen preventief te 
helpen om dyslectie te kunnen voorkomen. Hier zijn we al goed mee bezig. 
Op dit moment zie je meer explosief gedrag. Dit is steeds meer aan de 
orde, maar je hoort het niet alleen op onze school. 
Passenderwijs is regionaal. We kunnen ze altijd bellen en de ervaring is dat 
het heel prettig werkt. Ze zijn heel transparant. 
Geen vragen op de begroting passenderwijs. De begroting moet worden 
voorgelegd aan de MR. De MR is akkoord. 
 
 

4 Nieuws van de directie 

 Werken in projecten 
Vanuit de MR complimenten hoe het gegaan is met het aanvragen 
via innovatiefonds. Goed dat we het hebben aangevraagd. 
 

 Begrijpend lezen 
We zijn op zoek naar een nieuwe wijze van werken. De huidige 
methode voldoet maar is iets verouderd. Kan ook met Jeelo maar 
daar moet naar gekeken worden. De Bavo heeft een vrij nieuwe 
werkwijze, daar wordt ook naar gekeken. 

 

 Communicatie 
Bij de volgende maandsluiting, introductie van nieuwe website. 
In het kader van social media/mobiele telefoon wordt er onderzoek 
gedaan naar een theatervoorstelling (ouders en kinderen). Dit ligt 
nu bij de OR. 
 

 Leren zichtbaar maken 
Kinderen uitdagen en dan laten zien wat dan de volgende stap is. 
Kinderen leren een lijn te zien van hun leren. 
 

 Ouderavond groep 7 
Opvallend was het verschil in zienswijze van de ouders. Het was een 
goede bijeenkomst. Het ging er rustig aan toe. 
 

 Vreedzame school 
Is 10 jaar geleden geïmplementeerd. Is het hierna geactualiseerd? 
Dit gaan we uitzoeken. 

 

 Audit 

In maart komt er een audit.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilma 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Inspectiebezoek 
Thema onderzoek didactisch handelen. Doel is te kijken hoe het er 
in Nederland voorstaat. 
 

 
 
 
 
 

5 Begroting 
Leerling prognose: We wilen focussen op peuters, in het kader van de 
instroom van de leerlingen. 
Profilering, mond op mondreclame, is belangrijk. Veel nieuwe dingen: 
Website, nieuwe payoff, Jeelo.  
 

 

6 Ingekomen post 
Er is geen ingekomen post. 
 

 
 
 

7 Speerpunten MR 
Bepaalde speerpunten: (vorige keer bepaald) 

- Werkdruk in relatie tot extra gelden. 
- Volgen van passend onderwijs: hoe draagt de school uit dat ze 

tegemoet komt aan de verschillende onderwijsbehoeften. 
- Samenwerking met andere organisaties: buitenwereld naar binnen 

halen. In relatie tot projectonderwijs (IPC of Jeelo). 
Update: meer profilering, denk aan film, krantenartikel. 
 

 
 

8 Nieuws uit: 
GMR, F&F, P&O: onderwerpen 

- Raad van toezicht is op bezoek geweest. In verband met 
structuurverandering. 

- Kelly vraagt of Vitaliteitsbeleid hier geïntroduceerd is. Wilma geeft 
aan dat dat hier nog niet is. Ze weet niet wanneer het komt. 

Ouderraad 
- Geen opmerkingen. 

Sponsorcommissie 
- Geen opmerkingen. 

 
 
 
 
Wilma 
 
 
 
 
 
 

8. Rondvraag en sluiting 
- Vraag aan Wilma inzake staking wat in het nieuws actueel is 

geworden. Er is een verkeerd beeld naar buiten gebracht want niet 
alle bonden staan hierachter. Dit komt terug op de agenda van 5 
maart. 

 

 
Wilma 



 

 

 
Actielijst schooljaar 2018-2019 

 Datum actie houder status 

4. 06-11-2018 In de GMR navraag doen naar de gevolgen van de 
reorganisatie: zijn de doelen behaald. Zijn er uitgezette 
piketpalen voor de komende jaren Concrete vraag: komt er 
nog een evaluatie nav de reorganisatie? 

Kelly  

5. 06-11-2018 Ouders Bavo en Notenbalk houden bijeenkomst om over 
gezamenlijkheid te praten 

Patrick X 

6. 06-11-2018 Hermien uitnodigen voor de vergadering van 10-01-2019 Kelly X 

7.  06-11-2018 Tonny vragen naar het schoolreglement Wilma  

9. 06-11-2018 Nadenken over vernieuwende manier van vergaderen allen  

 
 
Besluitenlijst 2018-2019 

1. 06-11-
2018 

Speerpunten MR 
- Werkdruk in relatie tot extra gelden. 
- Volgen van passend onderwijs: hoe draagt de school uit dat ze tegemoet 

komt aan de verschillende onderwijsbehoeften. 
- Samenwerking met andere organisaties: buitenwereld naar binnen 

halen. In relatie tot projectonderwijs (IPC of Jeelo). 

2 06-11-
2018 

Vergadertijd wordt 19:30 tot 21:30 uur 

 
Vergaderdata 

Dag datum GMR 

woensdag 3 oktober 2018 GMRDB 04-10-2018 

dinsdag 6 november 2018 (samen met 
BAVO) 

GMRa 18-10-2018 

  GMRb 04-12-2018 

Donderdag 10 januari 2019 GMRc 15-01-2019 

Dinsdag 5 maart 2019 GMRd 12-03-2019 

Donderdag 16 mei 2019 GMRe 14-05-2019 

Woensdag 12 juni 2019 GMRDB 20-06-2019 

Maandag 8 juli 2019 GMRf 02-07-2019 

 
Vergaderdata BAVO: 10-09-2018/06-11-2018/16-01-2019/11-03-2019 
 
 
 
 



 

 

 
 
Stukje Info 
 

INFO Mailen naar Tonny en 
Wilma 

Wie 

Woensdag 31 oktober Vrijdag 26 oktober Marlene 

Woensdag 28 
november 

Vrijdag 23 november Brigitta 

Woensdag  9 januari Vrijdag 21 december 
Maandag 7 januari 

Agnes 

Woensdag 6 februari Vrijdag 1 februari Patrick 

Woensdag 20 maart Vrijdag 25 maart Kelly 

Woensdag 10 april Vrijdag 5 april Marlene/Agnes 

Woensdag 22 mei Vrijdag 17 mei Patrick/Brigitta 

 
Notulen gemaakt door: Brigitta Krisman 
 
Volgende vergadering: dinsdag 5 maart 2019  


