
Vergadering MR van KBS de Catharijnepoort 

Datum: 17-12-2019 

Locatie: Schimmelplein 

 

Aanwezig : Dhr  Obbe Tuinenburg (voorzitter);  mw. Eleni Kouskoussouzi, Mw. Hakima Souhali, Mw. 

Vien Sawor, Mw. Marga Edelenbosch, Mw. José Baars, Mw. Saskia Söller, Mw. Jeannette 

Wezelenburg (notulist), Mw. Anita  Verweij (schoolleider) 

 

Notulen 5-11-2019 

N.a.v.  de notulen 5-11-2019 vraagt mw. Anita Verweij toelichting over wat er met de kick off nieuwe 

schooljaar bedoeld wordt. Ouders hebben het in het voorgaande jaren op prijs gesteld dat in het 

begin van het nieuwe schooljaar de schoolleider de plannen van het nieuwe schooljaar presenteert. 

Mw. Anita Verweij gaat nadenken hoe zij dit organisatorisch kan regelen, want tegenwoordig komen 

niet alle ouders tegelijkertijd binnen. 

Er is gebleken dat het uitnodigen voor de oudergesprekken middels Social Schools nog niet door alle 

leerkrachten wordt gebruikt; mw. Jeannette Wezelenburg zal dit doorgeven aan dhr. Jasper Bawa en 

betreffende leerkracht. 

Studiedag wordt verplaatst naar 5 maart om 12.30 uur. 

Notulen vergadering 5-11-2019 worden goedgekeurd.  

 

Agenda 17-12-2019 wordt goedgekeurd  

De laatste drie agendapunten schuiven door naar de volgende vergadering (04-02-2020): 

 school begroting ( Dhr Tuinenburg, mw. Wezelenburg) 
 Jaarverslag ( Dhr. Tuinenburg ,Mw. Wezelenburg) 
 Sponsorbeleid. 

Bijlagen voor de vergadering: 

- Begroting en afrekening ouderbijdrage  
- Schoolbegroting 
- Sponsorbeleid 

 
1. Nieuws vanuit de school: 

 
Mw. Anita Verweij: 

 Er heeft een inventarisatie m.b.t. werkdruk plaatsgevonden. De ervaringen zijn heel 
divers. Om een plan te kunnen formuleren bestaat er een mogelijkheid om via het 
Vervangingsfonds een vragenlijst uit te zetten binnen het team  (een Quick-scan), 
zodat duidelijk wordt op welke gebieden de werkdruk ervaren wordt. Deze digitale 
vragenlijst krijgen de leerkrachten in februari, nadat zij uitleg gekregen hebben van 



het Vervangingsfonds. Na de inventarisatie van de uitkomsten gaat het team samen 
met het Vervangingsfonds een plan van aanpak maken. 
 

 Nieuw lid van het College van Bestuur:  
Dhr. Jan van der Klis stopt per 1 oktober 2020 en zal de dhr. Tjeerd de Jongh 
inwerken die vanaf 1 maart 2020 in dienst komt van de KSU. Dhr. Tjeerd de Jongh 
heeft bestuurlijke ervaring binnen de Fontys Hogeschool te Eindhoven en ziet uit 
naar de overstap naar het primair onderwijs. 

2. Rapportfolio 

Ouders MR:  
Op de locatie Majellapark heeft de oudergeleding van de MR een bijeenkomst belegd voor 
de ouders over het rapportfolio. Ze willen graag weten hoe de ouders het nieuwe 
rapportfolio ervaren. Over het algemeen wordt het positief ontvangen. Alleen worden de 
cijfers binnen het rapport gemist. Er was tijd tekort voor de leerkrachten om voldoende 
cijfers te hebben en het gemiddelde voor de vakken te bepalen. 
 
Locatie Schimmelplein:  
In januari gaat de MR op de locatie Schimmelplein een bijeenkomst beleggen over het 
rapportfolio. Mw. Jeannette Wezelenburg verzamelt nog vragen vanuit het leerteam om 
deze mee te geven aan de oudergeleding van de MR op de locatie Schimmelplein. 
 
Uitkomsten leerling-arena: 
Leerlingen zijn positief over de trotswerkjes en de doelen, maar ook zij missen cijfers. Ze 
vinden het gesprek met de leerkracht fijn. Ouders en leerlingen vinden het jammer dat het 
rapportfolio zo snel terug moet naar school. Zo hebben b.v. opa’s en oma’s het nog niet in 
kunnen zien. Tip: het doelenblad van het volgende blok op een nieuwe pagina zetten, zodat 
je het nog wel kan invullen op school en de ouders op deze manier wat meer tijd hebben om 
het rapport in te kijken. 
 

Ervaringen van het team:  
Het is veel werk om het in te vullen. Ook binnen het team worden wat hardere gegevens, de 
cijfers, gemist. Er zijn nog vragen die in het team afgestemd moeten worden:  Wat is in 
ontwikkeling? Heeft een leerling het doel ruim gehaald of net niet gehaald? Waar staat ruim 
voldoende voor en waar staat twijfelachtig voor?  
Voorstel: De hardere gegevens (cijfers) vanuit Parnassys genereren naar Social Schools, 
zodat de ouders direct inzage hebben hoe de methode toetsen gemaakt worden. Dit idee 
wordt verder onderzocht. 
De nieuwe werkwijze van het rapportfolio is in ontwikkeling ; het leerteam rapportfolio komt 
met regelmaat bij elkaar en kijkt wat er nodig is om het rapportfolio bij te stellen, indien 
nodig. 
Mw. Anita Verweij benadrukt dat het een combinatierapport is. Aan de ene kant de harde 
gegevens (de cijfers) delen en aan de andere kant de betrokkenheid van de leerlingen bij het 
leren vergroten. Als je leert, ben je voortdurend in ontwikkeling. Door dat zichtbaar te 
maken in het rapportfolio, wordt de groei duidelijk en hebben leerlingen ook hun eigen  
inbreng en reflectie. 



 
Afspraken: Mw. Jeannette Wezelenburg  neemt de uitkomsten van dit overleg mee naar het 
leerteam en doet een voorstel tot het beleggen van een ouder-arena met de ouders die de 
vorige keer hebben meegedacht.  
 

3. In/ uitstroom leerlingen 
Op de locatie Majellapark is er een terugloop van leerlingen. Voor volgend jaar zijn bijna 
geen aanmeldingen meer. 
Ook komend jaar zijn er weer onvoldoende leerlingen voor een groep 3. Dit groepje kinderen 
gaat daarom naar de locatie Schimmelplein. De betreffende ouders worden binnenkort op 
de hoogte gesteld. 
 

4. Ouderbijdrage 
De MR heeft een overzicht van de uitgaven en inkomsten ontvangen. Voor de MR is het 
duidelijk waar de kosten aan worden besteed. Als er een herinnering gestuurd wordt is het 
handig om erbij te vermelden wat er met de betaling gedaan wordt. Mw. Marga 
Edelenbosch en mw. José Baars maken een algemeen stukje voor de nieuwsbrief en Social 
Schools om ouders hierover te informeren. Wis collect werkt wel goed. 
 

5. Profileren MR en betrekken van de achterban  
Op de locatie Majellapark wordt gestart met koffieochtenden. Deze zijn elke 3e vrijdag van 
de maand. In beginsel zijn deze ochtenden informeel, maar later kunnen er ook 
onderwijsinhoudelijke onderwerpen besproken worden. Ouders van de locatie 
Schimmelplein worden geïnformeerd middels de nieuwsbrief en zijn ook van harte welkom. 
 

6. Profilering MR in de nieuwsbrief 
Er komt een algemeen stukje over de MR in de nieuwsbrief. Tevens met een foto van de MR-
leden en een link naar de website. In het stukje worden onderwerpen die aan bod zijn 
gekomen of komen vermeldt. Iedereen stelt zichzelf voor (mw. Saskia Söller zal dit 
coördineren). 
 

7. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 
Afsluiting: 
Mw. Jeannette Wezelenburg zal de notulen en vergaderdata van de MR op de website 
plaatsen. Hierbij moet gelet worden op vertrouwelijke gegevens.  
De volgende MR-vergadering is op 4 februari 2020 (aanvang 19.00 uur, locatie 
Schimmelplein). 
 
 
 


