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Notulen medezeggenschapsraadvergadering dd 2 april 2020 
 

Aanwezig   Suzan den Os (voorzitter), Dionne van der Helm-Wilmer, Isabelle v.d. Helm, Anja Ris,  

  Liza, Koolhoven, Sandra Pellikaan, Fenny de Blois (notulen) 

 

Vergadering vind plaats via Teams aangezien we door het Coronavirus niet samen kunnen komen. 

 

Notulen van de vorige MR vergadering  d.d. 16 januari 2020  

Geen opmerkingen, graag op de website plaatsen @Dionne 

 

Roulerende notulist 

Voorstel om de taak van notulist te rouleren. Iedereen is akkoord, @Fenny plaatst namen achter de 

vergaderingen  

 

Post - Geen post 

 

Vanuit de GMR - Geen punten ontvangen 

 

Mededelingen  

● Personele zaken i.v.m. nieuwe collega’s, ziekte, vervanging en verlof worden gedeeld  

● Terugkoppeling uit directeurenoverleg, ivm corona is er geen overleg geweest. Wel is er een overleg 

met de Delfse directeuren, College van Bestuur houdt Dionne dagelijks op te hoogte. Saskia 

Schenning (voorzitter Laurentius) was op bezoek, ze kwam kijken bij de opvang en de juffen. 

Laurentius is een grote organisatie in meerdere steden, er is dus veel afstemming nodig. 

 

Leerling aantal 

Door de sloop van huizen in de bomenwijk zijn er een aantal kinderen verhuist en hebben de school verlaten. 

Positief nieuws: er zijn een aantal leerlingen in andere jaargangen ingeschreven. Tegen de tijd dat de twee 

groepen van groep 6 van school gaan vertrekken er 44 leerlingen. Om het leerlingen aantal op peil te houden zal 

de BMS hier prioriteit aan geven. Tegen die tijd zijn de huizen in de bomenwijk zo goed als klaar en zijn er veel 

nieuwe kinderen die naar school moeten.  

Liza wil graag met haar expertise op communicatie en marketing meekijken om onze zichtbaarheid te vergroten, 

goed vindbaar te zijn voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kinderen.  

We pakken dit agendapunt om de vergadering op. 

 

Zichtbaarheid MR bij ouders 

Eerste vrijdag van de maand wordt deze verzonden, uiterlijk donderdag input leveren @Liza 

 

Gezonde voeding 

Uitgangspunten zijn bekend, de school pakt hierin zijn verantwoordelijkheid. De ouders verantwoordelijk voor de 

lunch, tussendoortjes en verjaardagstraktaties. Vanuit de enquete is er wel door een aantal ouders aangegeven 

dat er meer gruitdagen mogen komen. Elke ouder is vrij om ook op andere dagen groente/fruit mee te geven. In 

de keuze voor 2 dagen is o.a. het kostenpunt meegenomen, daarnaast wil de school ook niet betuttelend over 

komen. 

 

Communicatie omtrent foto/film momenten ivm AVG 

Er is een klacht ontvangen nav de film die onlangs opgenomen is. Een van de kinderen waar geen beeldmateriaal 

van gemaakt mag worden zat in het eerste ontwerp.  

Jaarlijks moet er een formulier ondertekend worden ivm AVG. 

In social schools zit een beeldvoorkeur mogelijkheid, oudergeleding kijkt dit even naar. 

Dit punt is duidelijk onder de aandacht en de school houdt hier zo veel mogelijk rekening mee, in de praktijk blijft 

dit lastig.  
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Ouder, leerling en medewerker enquete 

Tijdens de laatste studiedag heeft Dionne een presentatie gegeven naar wat haar in de eerste periode als 

directeur op de BMS was opgevallen. Naast haar eigen observaties heeft Dionne hier ook de uitkomsten van de 

enquêtes gebruikt. 

 

Ouderenquete: 

Bij de vraag over voelt uw kind zich veilig op school zijn er een aantal ouders die een onvoldoende geven. 

Daarnaast worden in de opmerkingen buitenspelen en overblijven genoemnd, Het toezicht tijdens het 

buitenspelen is verhoogd, er lopen meer medewerkers op het schoolplein en de klassen gaan iets eerder naar 

binnen. 

De meeste opmerkingen die naar voren komen worden doordat de BMS gaat switchen naar een proactievere 

sociaal emotionele methode en deze doorvoeren in de gehele school (incl. VSO, TSO en NSO). 

 

Medewerkersenquete: medewerkers geven de BMS een 8, prachtig cijfer, mogen we erg trots op zijn. 

 

Leerlingenenquete: deze enquete wordt ook anoniem gemaakt en daarna gedeeld met de inspectie. In vergelijking 

met vorig jaar zijn we iets gestegen. Deze vragenlijst is door de inspectie opgesteld, en naast deze vragenlijst 

worden er nog meerdere vragenlijsten in de andere groepen gesteld. 

 

Communicatie omtrent Corona 

Vanuit de oudergeleding: complimenten voor de duidelijke communicatie over de gehele situatie! Ook het aanbod 

voor de verschillende klassen wordt gewaardeerd. Leuke ideeën voor de kleuters (compleet aanbod voor de 

verschillende leeftijden). Complimenten, niet op elke school wordt aan de kleuters gedacht. 

Dictee’s worden ook gewaardeerd, ook de terugkoppeling erop. Het voorlezen door de juffen is een leuke 

aanvulling. Ook het chatten met de leerkrachten maakt de afstand kleiner. Chapeau voor de leerkrachten, voor 

omschakeling die jullie gemaakt hebben in deze korte tijd. 

Ook het punt hoe de leerlingen weer terug komen naar school staat op de agenda, plan wordt hiervoor gemaakt. 

Tips: Voorlezen delen, huiswerk terugkoppelen, voorlezen door kleuterjuffen. 

 

Kwaliteitsmatrix en waarderingskader 

Uitgebreid document, met veel overeenkomsten vanuit de enquete. Deze punten staan allemaal op de 

prioriteitenlijst. 

 

Rondvraag en sluiting 

Geen vragen, digitale vergadering wordt gesloten. 

 

Actielijst 

Wat Wie Wanneer 

AVG-vraag m.b.t. foto’s eigen telefoon 

leerkrachten 

Femke bij GMR gebracht Volgende GMR-vergadering 

antwoord (22 jan) 

Marketing en communicatie advies Liza  

Input nieuwsbrief: update vanuit MR Liza Eerste donderdag van de maand 

 

Volgende MR-vergaderingen 

 

 

  Volgende GMR-vergaderingen (19.30 op het Stafbureau) 

Dinsdag 19 mei (notulen: Liza) 

Dinsdag 30 juni (notulen: Sandra) 
  19 mei 

23 juni 

 


