
 

 

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad CBS Tabitha 

Locatie: CBS- Tabitha 

Woensdag 28 september 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, Riz Ahmed, Jaap Verschoor, Daniel de Nijs, Sandra Butter,  Marielle van 

Dooren 

Louke Deurvoorst en Patricia Bokhorst via Teams 

 

Kees Parent en Tim Klazinga tot aan de pauze 

 

Item Tijd Onderwerp Type Bijlage* Wie Rol MR 

1 20.00 Opening  
 

i  TS  

  Vaststellen notulen vorige vergadering, 
vaststellen agenda 
 

b  TS  

  Ingekomen post 
 

i  
 

TS  

  Mededelingen 
- Welkom Jaap Verschoor 

We doen een kort voorstelrondje  
 

- GMR 
Riz is aangehaakt bij de GMR. Hij is formeel 
nog geen lid en mag daardoor nog niet 
meedoen met een stemming. 
 

- Activiteitenplan 
Schoolplan 
Projectplan 
Jaarlijkse thema’s 
Overige onderwerpen: frisse scholen, 
gebruik mobiele telefoons, (gezonde 
school/kanjer/mobieltjes/…) 
Zichtbaarheid MR 
Kerntriade ouder-kind-school  
 

 

i  TS 
 

RA 

 

2 20.10 Mededelingen directeur 
Opening van nieuwe spellen FuzeField 
Tot nu toe is het gelukt om zieke-
uitgevallen leerkrachten, goed op te 
kunnen vangen. 

i 
 

 TK  



3 
 
 

20.15 Samenwerking De Wilgen 
Kees Parent schuift aan voor toelichting bij de 
huidige stand van zaken en bespreking van de 
(nieuwe) intentieverklaring en het projectplan. 
Zie stukken, mail 21/09. 
 
Studiedag met beide teams was goed en 
waardevol.  
 
Er is een projectplan gemaakt, als leidraad. Er 
is al een start gemaakt met het deel 0 
 
 We bekijken de visual – een tekening van het 
projectplan.  
 
Het document zou wel naar alle ouders 
kunnen, maar het is wellicht verstandiger om 
het ter inzage neer te leggen en ouders in 
"hapklare brokjes” te informeren via de 
nieuwsbrief. 
 
2.1 derde punt; iets minder sterke stelling 
formuleren 
 
Wat we verstaan onder 
“samenwerkingsschool” is op dit moment nog 
niet te bepalen 
 
In de stuurgroep zitten geen ouders omdat 
daarin besluiten worden genomen. Ouders 
hebben op andere plekken wel inspraak en 
mogelijkheden tot inbreng (onder andere MR-
ouders) 
 
Over de intentieverklaring hebben wij (MR) 
instemmingsrecht. 
 
7.3 Identiteit is voor (sommige) ouders een 
gewichtig punt.  
Advies; voeg ook de rol van ouders toe in het 
plan. 
 
Is het werkconferentie moment in november 
wellicht te vroeg in het proces omdat we nog 
niet weten wat het onderwijsconcept wordt. 
 
RVT informeren –Kees doet navraag of dit 
moet gebeuren. 
 
Punten van aandacht; 

• Samenwerkingsschool  

• Behoeften van het kind  

iom Mail TS 
21/09 

KP  
& 
TK 

A 



• Het kind is niet terug te vinden in de 
intentieverklaring 

• Het moment van instemming van de 
MR- is dat niet te laat? 

• Is er nog budget voor de huisvesting; 
zijn er nog mogelijkheden – is er nog 
ruimte tot het veranderen van een 
ander onderwijsconcept (bijvoorbeeld 
een duurzame school) 

 
Blij met het stuk; het geeft houvast, geeft 
antwoorden en meer duidelijkheid. Er blijft 
ruimte om bij te stellen, maar ook sturing om 
de juiste stappen te kunnen zetten.  
Een zorgvuldig proces! 
 

4 21.00 Behandeling stukken 
Welke vragen zijn er ter verheldering? 

- Covid Protocol 
 
Uit de vorige bijeenkomst: ‘De schoolgids en 
de financiële onderbouwing NPO volgen begin 
volgend jaar of zoveel eerder als mogelijk.’ 
 

iom 
 

Mail TS 
21/09 

TK 
 
 
 

TK 

 
 
I 
 

 21.15 PAUZE 
 

    

5 
 

21.30 Covid Protocol 

- Verzoek tot instemming 
De tussentijdse schoonmaak is opgeheven. Is 
dit altijd mogelijk? Anders graag in het oranje 
deel. 
Bouw en tutor lezen is wel een primair proces, 
valt daar iets aan te doen? (bijv. mondkapjes) 
Carrousel valt dan ook weg. Alle groeps-
doorbroken activiteiten zullen stoppen bij 
oranje. 

 
Er moet aandacht zijn voor het klimaat, met 
name de temperatuur; te warm en te koud. 

 
Onze school moet aangemeld worden bij de 
gemeente om een ‘frisse school’ te kunnen 
zijn.   

 
Er is na drie jaar nog steeds geen actie 
gemaakt door het bestuur om onze school (en 
de Wilgen) aan te pakken, ondanks de vragen 
van de directie naar actie. Het is noodzakelijk 
dat daar nu actie in wordt ondernomen. 

 

mb  Allen I 



Wij stellen een brief op om de urgentie 
duidelijk te maken naar het CVB. Riz en Tom 
maken de opzet voor deze brandbrief. 

 
Tijdig communiceren! 

 
Stagiaires en studenten; hoe gaan we daar 
mee om? 

 
Halen en brengen is een punt van aandacht; 
niet op de stoep, maar op het plein. Goed 
organiseren zodat het veilig is. 

 

Bij wijzigingen heeft de MR instemmings 

recht. 

 

 

 

22.40- wij eindigen de vergadering 
Volgende vergadering 26 november. 
Tussentijds een korte vergadering 
inplannen.  
 

6 
 
 

21.40 Vervolgafspraak Advies intentieverklaring & 
projectplan 
- Indien nodig 
 

  Allen A 

5 
 

21.50 Rondvraag   Allen  

9 22.00 Sluiting 
 

  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 

 


