
Notulen Medezeggenschapsraad ’t Rendal –  dinsdag 5 februari 2019 

Aanwezig: Marian Hurkmans (schoolgeleding), Inge van Bommel & Mark Gofers (oudergeleding), Inge 

van Dijk (schoolleiding) 

Afwezig: Ilse Voets (schoolgeleding) 

 

1. Opening en mededelingen; 

- Formatie: De groepsgrootten en de verschillende mogelijkheden voor de combinatiegroepen  

voor volgend jaar zijn besproken. Binnen het team wordt bekeken wat voor ’t Rendal het 

best passend is. Dit wordt teruggekoppeld aan de MR. 

2. Verslag MR vergadering 13 november2018; 

- Notulen van 13 november wordt aangepast door Ilse en op de website geplaatst. 

3. Terugkoppeling ouderplatform van 28 januari 2019 

- Punt 2a; speeltoestellen: Met het vooruitzicht op de nieuwbouw wordt kritisch gekeken naar 

het terugplaatsen van speeltoestellen. Nieuwe speeltoestellen vormen een flinke investering. 

Er wordt gekeken naar een alternatieve, goedkope oplossing. 

- Punt 2c; vegen kleine speelplaats: Inge heeft contact gehad met Anke. Dit wordt opgepakt. 

- Punt 2d; buddy nieuwe ouders: De leerkrachten van groep 1/2 hebben met de ouders van 

nieuwe leerlingen een intakegesprek en gaan, op het moment dat het eerste kind van ieder 

gezin op onze school begint, op huisbezoek. Het door het Ouderplatform afgegeven signaal 

wordt binnen het team besproken en gekeken wat passend is voor ’t Rendal. 

- Punt 2e; 100 dagen evaluatie: Een regelmatige communicatie vanuit de groep kan als 

belastend ervaren worden door de leerkracht. We communiceren minimaal een keer in de 

maand nieuwe informatie. In de Schoolbel zal aandacht worden besteed aan de afspraken in 

dit kader. 

De school mag veel meer delen over wat we allemaal doen aan bijvoorbeeld Vier x Wijzer. 

Inge D. koppelt dit terug binnen de stuurteams. 

- Punt 4a; loopfietsjes schoolplein: Wordt opgepakt door Inge D. 

- Punt 4b; verkeersbord veld: Oppakken met verkeerswerkgroep. 

- Punt 5a; verplaatsen oudercafé: De MR wil deze avond ook graag een korte presentatie 

doen. 

- Punt 5c; oudervereniging: Wanneer alle functies ingevuld zijn, wellicht ook een korte 

presentatie/bekendmaking bij het oudercafé. Inge D. gaat achter de betaling van schoolreisje 

aan.  

- Punt 6a; instructie surveilleren: Dit kan uitgebreider op de website. Inge D. pakt dit op. 

- Punt 6b; opbrengst sponsorloop; De manier van geld inzamelen wordt afgewisseld. Dit 

voorjaar is er geen sponsorloop, maar een flessenactie. Het idee hiervan is wel dat je iets 

over hebt voor een ander, zodat uitsluitend de school, ook niet indirect, het enige doel is ten 

behoeve waarvan geld bijeen wordt gebracht. 

- Punt 6d; schaken: Lessen na schooltijd. School faciliteert de ruimte. Inge B pakt dit op voor 

groep 4 t/m 8. 

- Punt 6e; natuurlijk bewegen: Iedere lesweek zijn we gemiddeld 2 uur bezig met Natuurlijk 

Bewegen. Dit komt in de praktijk uit op 4 momenten in de week. Tussen de Kerst- en 

meivakantie wordt er, naast de wekelijkse gymles, op minimaal twee momenten in de week 

natuurlijk bewogen. 



4. Revitaliseren Oudervereniging; 

- Vacatures: we zijn op zoek naar 3 ouders die dit op gaan pakken. 

- De oudervereniging staat echt los van de school. Geïnteresseerde voor de vacatures mogen 

zich melden bij Mark. 

- Inge D. zorgt dat dit in de schoolbel wordt gezet.  

5. Begroting 2019 / resterende vragen en ondertekenen  

- Dit schooljaar zitten we ruim in ons jasje met betrekking tot de formatie. 

- Verdwijnt extra mankracht? Alison heeft momenteel een tijdelijke benoeming op ’t Rendal. 

Zij werkt drie dagen in groep 1/2A en wordt twee dagen ingezet van de werkdrukmiddelen. 

Komend schooljaar komt er aan vacature voor drie dagen. Lonneke en Jacqueline worden 

twee dagen ingezet voor de werkdrukmiddelen. 

6. Stavaza verbouwing – rol van de Oudergeleding MR; 

- De oudergeleding heeft geen instemmingsrecht, maar worden wel gevraagd om in het 

proces (zoals bij de aanbesteding van de architect) mee te denken. 

7. Opkomst aanmeldochtend; 

- Kleuterklas 2019-2020: 50 kinderen in groep 0-1-2. Worden 2 groepen 1/2. 

8. Datum en invulling Oudercafé  

- Zie punt 3 van deze notulen; terugkoppeling ouderplatform 

9. Rondvraag;  

- Inge B. is benieuwd naar de rapporten in groep 1/2. Deze zijn aangepast. De 

kleuterrapporten zijn nu beknopter en meer naar het kind gericht. 

10. Sluiting. 

 


