
 

 
 

 

 

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad CBS Tabitha 

Locatie: CBS- Tabitha 

Dinsdag 12 april 2022; 20.00-22.00 uur 

Tot de pauze is de directeur aanwezig, na de pauze betreft het onderwerpen die door de 

MR intern wordt besproken 

 

Aanwezig: Tom Snelting, Sandra Butter, Patricia Bokhorst, Tim Klazinga, Daniel de Nijs, 

Marielle van Dooren 

Via teams: Jolanda Hetem, Louke Deurvorst, Riz Ahmed 

Notulen; Marielle van Dooren 

 

Item Tijd Onderwerp Type Bijlage* Wie Rol 
MR 

1 20.00 Opening & mededelingen 
 

i  TS  

2 
 

20.01 Vaststellen notulen vorige vergadering, 
vaststellen agenda & ingekomen post 
 
Geen opmerkingen over de laatste notulen 
Geen ingekomen post 
 

b  TS  

3 20.05 Mededelingen directeur o.a. 

• Kwaliteitszorg  

• Concept formatieplan  

• Concept Vakantieregeling 2022-2023  

• Schoolgids 2022-2023 

• Werkverdelingsplan 
 
Wij worden ook een opleidingsschool, samen 
met Klavertje vier en de Brandaris. Dat gaat in 
samen werking met een docent Inholland en 
Madelinde van MeerPrimair. 
 
De gezonde school wordt weer even 
aangescherpt. Koekje wordt weer 1 koekje op 
dinsdag en niet meer. Ook pakjes drinken 
worden ontmoedigd. 
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Volgt 
 
 
 

TK  
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I OG 
I PG 



 
Memo is Prima. Fijn om zo’n overzicht te 
krijgen. 
Als er nog vragen zijn kan dat ook later nog. 
 
Volgend schooljaar samen even kijken naar 
ons MR jaarplan, om zo beter te kunnen 
plannen. 
 
Werkverdelingsplan is door de  MR 
personeelsgeleding goedgekeurd. 

4 
 

20.30 Stand van zaken ‘Samenwerking De Wilgen’ 
 
De MR van de Wilgen is ook bij elkaar geweest 
met Maurice en Kees.  
Het plan is om onze en hun MR een keer 
samen te voegen om samen in gesprek te 
kunnen gaan. We wachten daar nog wel even 
mee.  
Voor hen is het erg onzeker. We zitten niet op 
dezelfde golflengte. Er zijn nog heel veel 
vragen. Het is voor de Wilgen ook 
ingewikkeld. De Buitenplaats- Nassaupark gaat 
ook de eerste groep(en) starten in de school 
de Wilgen. 
 
Er is mogelijk nog een uitdaging wat betreft 
huisvesting.  
 
Kees heeft geen tijdsrestrictie, dus er is geen 
probleem met zijn begeleiding. 
 

i  TS/TK  

 20.45 PAUZE 
 

    

5 
 

21.00 Verkiezingen 
- Wanneer  
- Hoe 
- Acties 
 
Riz wil zich wel her-verkiesbaar stellen.  
 
Bericht naar ouders in de nieuwsbrief van mei 
en een stukje op Parro. 
Mogelijkheid om te reageren tot twee weken 
na deze berichtgeving. 
Dan mogelijk verkiezingen, kandidaten stellen 
zich dan voor via een stukje. 
Dan via papier verkiezingen. 
 

b/a hier Allen  

6 
 

21.20 Evt. bespreking/besluiten n.a.v. gedeelte voor 
de pauze. 
 

  Allen  

https://meerprimair-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/mr_cbs-tabitha_nl/Documents/Verkiezingen%20MR?csf=1&web=1&e=sVyoa4


Hoe gaat de communicatie naar ouders 
verder? Het team krijgt a.s. dinsdag (tijdens de 
studiedag) meer informatie.  Er leven onder 
de ouders ook wel vragen.  Goed als Kees hier 
ook aandacht aan besteed. 
 
Mededelingen via mail vooraf is erg prettig. 
Ook vragen kunnen op deze manier vooraf 
worden gesteld.  

7 
 

21.40 Rondvraag 
 
Verjaardagen in de nieuwsbrief zijn niet 
wenselijk. Liever meer schoolse zaken ter info. 
Promotie van de school kort en bondig.  
Hoe communiceren we naar de buitenwereld; 
Mail, Parro, info brief, welke info. Hoe vaak, 
frequentie.  
To do: Marielle kijkt bij wie deze info hoort en 
maakt dit bespreekbaar. 
 
De lln mogen na de meivakantie weer met 
hun ouders naar binnen.  
Hoe doen we dat; juist even kort en rustig of 
ruimte voor gesprek.  
Wat is het doel als ouders even brengen? Wat 
geeft het de leerkracht…. Wat geeft het de 
ouder? 
 

  Allen  

8 22.00 Sluiting 
Volgende vergadering op dinsdag 14 juni. 

  TS  

 

Rol MR  Type agendapunt  

I Instemmingsrecht i informerend 

A Adviesrecht o oriënterend 

OG Oudergeleding m meningsvormend 

PG Personeelsgeleding b besluitvorming 

  a actie 

x = bijlage worden minimaal 1 week voor vergaderdatum aangeleverd 

 


