
  

 

Notulen MR vergadering d.d. 21 september 2022  

  

Aanwezig: Sascha Schmidt (voorzitter), Cynthia Quaedvlieg (secretaris), Janneke de Jong 

(penningmeester), Arno Heijnen, Manon Salobir, Celine Heinen, Martin Cox, Anke Meijers, Janine 

Stelzmann (directrice)  

Afwezig: -  

Vanuit OV: Kirsten Wolf  
 

  

1. Opening  

Woord van welkom in het nieuwe schooljaar. Start open gedeelte.  

2. Notulen d.d. 14 juni 2022  

Waren al goedgekeurd en op de site geplaatst.  

  

3. Ingekomen stukken  
• Vanuit GMR: geen bijzonderheden.  

• Nieuwsbrief VOO: cursusaanbod   

• Arno bezocht cursusavond m.b.t. ouderbijdrage : Geen 

nieuws à De regels zijn helder. In Simpelveld percentage dat 

leeft tegen armoedegrens 22% .  

• Corona en Medezeggenschap: Het bestuur legt hun 

voorstel 26- 9 voor aan de GMRà Janine verwittigt ons 

vervolgens.  

  
 

4. Mededelingen :   
  

a. Vanuit OV  
• Het aanstaande schoolfeest wordt goed bezocht: 249 ouders en 250 leerlingen 

hebben zich aangemeld. Goed om zoveel animo te zien.  

• OV vraagt of er nog een leerkracht nodig is tijdens een OV vergadering als de 

afvaardiging van de MR ‘n ouder is. Dat hoeft niet langer, aangezien Janine met 

regelmaat een OV-directie overleg houdt.  

• 13 Januari zal de nieuwjaarsborrel met OV en MR plaatsvinden. De OV 

organiseert dit keer en de kosten worden gelijk verdeeld.  
• OV geeft aan dat ze vernomen hebben dat de kinderen genoten hebben van de 

springkussens, betaald door de OV. Er wordt aangegeven dat opbouwen en afbreken 

door Happy Rent in de prijs inbegrepen was. Happy Rent deed anders voorkomen à 

slechte service.  

• Start schooljaar werden veel Isy-berichten geplaatst door de OV. Vraag om dit 

in het vervolg zoveel mogelijk te bundelen. Een aantal zaken zou ook via de 

Nieuwsbrief onder de aandacht kunnen worden gebracht. (via Janine)  

• Kirsten kaart aan dat een ontstelde ouder klachten had over de gang van zaken 

m.b.t. de opvang bij de BSO à Deze klachten moeten worden gemeld bij Humankind.  

  

 

 



 
 

b. Vanuit directie:  
• Update GBT:  

Er is een nieuwe wethouder belast met de GBT. Deze komt binnenkort meekijken tijdens 

de pauze. Er wordt o.a. gekeken naar de inhoud van de lunchtrommels. Wij constateren 

dat de meeste kinderen een gezond gevulde lunchtrommel hebben. Wellicht zou voor onze 

school een alternatieve invulling van de GBT een beter idee zijn. Wellicht een alternatief 

met een groente en  fruit aanvulling op de huidige lunchtrommeltjes.   

Werving van vrijwilligers via de firma ‘Brood & Spelen’ verloopt niet optimaal. We 

hebben wel weer een paar vrijwilligers erbij. Daarnaast gaan we kinderen uit de groepen 7 

en 8 opleiden tot spelleider.  

De gemeente lijkt er vanuit te gaan dat wij GBT gaan doen; dit is echter geenszins waar. 

We zitten nog steeds in de oriëntatiefase. We willen ook de ouders en de MR meenemen 

in de uiteindelijke beslissing.  
Gaan we echter voor het alternatief met groente en fruit, dan missen we wellicht de 

subsidie.  
  

Supermarkt Plus (Roger Schouteten) heeft met een actie (n.a.v. de GGD flyer over 

‘gezonde voeding’)  broodtrommels en een tas gesponsord voor al onze leerlingen.  

  

Daarnaast kunnen we vermelden dat  Plus Schouteten de kosten op zich neemt van de 

kookworkshops voor dit schooljaar.  

  

c. Vanuit team  

• We hebben een fijne start kunnen maken en danken de OV voor ‘t 

springkussenvermaak.  

• In alle klassen zijn we de komende weken aan de slag met de ‘Gouden weken’ 

i.h.k.v. elkaar leren kennen en groepsvorming.  

• Hier en daar steekt helaas ook alweer Corona de kop op.  

 

 

Hierna volgde het gesloten gedeelte  

 

Sluiting: 22.00 uur! 

  



 

Notulen MR vergadering d.d. 19 oktober 2022 

 

Aanwezig: Sascha Schmidt (voorzitter), Cynthia Quaedvlieg (secretaris), Janneke de Jong 

(penningmeester), Arno Heijnen, Manon Salobir, Celine Heinen, Martin Cox, Anke Meijers, Janine 

Stelzmann (directrice) 

Afwezig: - 

Vanuit OV: Nicole Schmitz 

1. Opening 

 

2. Notulen d.d. 21 september 2022 

Waren al goedgekeurd en op de site geplaatst. Navraag schenkingen nog niet gebeurd. 

 

3. Ingekomen stukken 

 

• GMR uitnodiging thema-avond 22 november → Anke en Arno willen deelnemen aan de 

gevorderdencursus → Cynthia meldt hen aan. 

• Sectorplan COVID: Landelijk plan → op microniveau schoolafstemming (zie punt 7) . 

 

4. Mededelingen :  

 

a. Vanuit OV 

• Er zijn veel aanmeldingen voor ’t aankomende Halloweenfeest. 

• Het schoolfeest had ook al een gigantische opkomst → de OV bestaat ondanks een enkele 

nieuwe aanmelding uit een geringe groep ouders; hetgeen de organisatie en uitvoering van 

activiteiten bemoeilijkt. Mede daarom is besloten het aantal activiteiten gedurende het 

schooljaar te beperken.  

• Er is de noodzaak om een extra oproep te plaatsen i.h.k.v. ledenwerving. Een aantal 

huidige leden zal bovendien de komende jaren aftredend zijn i.v.m zoon/dochter in de 

bovenbouw. Aanwas vanuit de onderbouw is gewenst. Er zal o.a. een oproep geplaatst 

worden in de Nieuwsbrief. 

• Een andere organisatorische issue is de locatie van een aantal activiteiten. Vooralsnog is 

onduidelijk of en wanneer er (weer) gebruik kan worden gemaakt van het Jeugdcentrum. 

→ Sascha zal contact opnemen met Katinka Ritzerfeld (voorzitter stichting jeugdcentrum) 

en navraag doen. 

 

b. Vanuit directie: 

Geen zaken die niet al geagendeerd zijn voor deze vergadering en later aan bod komen. 

 

 

 



 

c. Vanuit team 

• Inmiddels hebben ouders van diverse groepen de info-avond bezocht en hebben in de 

overige groepen de kennismakingsgesprekken plaatsgevonden; 

• Het project Giga-groen i.h.k.v. de Kinderboekenweek loopt momenteel en de 

voorleeswedstrijd is geweest. Merle Lamberts uit groep 8 gaat door naar de Regionale 

wedstrijd in Kerkrade; 

• De boekenruilmarkt van en voor de groepen 1 tot en met 8 was een groot succes; wellicht 

herhalen we dit nog tijdens dit schooljaar; 

• Het burgemeestersontbijt bij de burgemeester met kinderen uit diverse groepen heeft 

plaatsgevonden; 

• In de bovenbouw is de eerste keer vrijdagmiddag groepsdoorbrekend Creatief Blok goed 

bevallen: kinderen en leerkrachten waren enthousiast. 

 

Hierna startte het gesloten gedeelte van de vergadering. 

 

Sluiting: 21.40 uur! 

 

  



  

 
 

Notulen MR-vergadering d.d. 8 december 2022  

 

Aanwezig: Janine Stelzmann, Sascha Schmidt, Celine Heijnen, Anke Meijers, Martin Cox, Manon 

Salobir, Arno Heijnen, Cynthia Quaedvlieg.   

Namens OV: Mandy Op den Camp.  

 

Afgemeld afwezig: Janneke de Jong.  

  

1.Opening  

  

2.Notulen d.d.19 oktober 22   

Reeds goedgekeurd en geplaatst op website.  

  

3. Ingekomen stukken  

- Nieuwsbrief MR VOO november '22  

- Documenten n.a.v. gevorderdencursus MR:  

Bruikbaar materiaal m.b.t. bevoegdheden, overzicht jaarplan en voorbeeld aanbiedingsbrief. Cursus 

van meerwaarde; komt zeker van pas.  

-GMR verkiezingen:  

Stem uitgebracht namens onze MR.  

  

4. Mededelingen vanuit:  

 

- OV: *De kien- en disco activiteit zijn qua datum verruild. Locatie: cultuurcentrum Klimboom.  à 

Cultuurcentrum gaf aan dat t voor school ook de carnavalslocatie zou kunnen zijn als optie à wordt 

voorgelegd aan team/Carla.  

• Nieuw te werven ouderleden: er is een bericht op Isy geplaatst. Tijdens de kienavond 

wordt een oproep gedaan en Janine zal een oproep doen in de aanstaande Nieuwsbrief 

(nadruk op urgentie).  

• Sascha heeft contact gehad met Katinka Ritzerfeld van Stichting Jeugdcentrum. 

Onderhandeling met de gemeente loopt nog. Gemeente overweegt aankoop. Het opzetten 

van een jaarplanning met activiteiten zou een voorwaarde zijn. Zo kunnen deze 

activiteiten vastgelegd worden, waardoor de uitbater geen dubbele activiteiten plant. Als 

we in het jeugdcentrum vervolgens een activiteit zouden houden, is de uitgave van 

consumpties voor onze rekening evenals het aanleveren van vrijwilligers 

hiervoor.            Sascha zal de notulen van deze bespreking doorsturen.   
      Er zal daarnaast moeten worden afgestemd wie ‘t contact met mevr. Ritzerfeld in deze      

      onderhoudt i.v.m. eenduidige communicatie.  

  

- DIRECTIE:  

* De door de OMR aangeleverde voorstellen tot aanpassing op het Coronabeleid zijn opgenomen.  

* Update GBT:  

De gecontacteerde stichting 'Brood en spelen’ heeft vooralsnog geen nieuwe vrijwilligers kunnen 

vinden.  
De wethouder Andrea Ernes heeft onze school bezocht en erkent de zaken, die uitvoering van de GBT 

in z'n oorspronkelijk bedoelde vorm, bemoeilijken. We missen vrijwilligers en hebben een 

ruimtegebrek.  



We hanteren al het drinkwaterbeleid en hebben de beweegpauze. We constateren dat het overgrote 

deel van de kinderen een gezond gevulde broodtrommel heeft. Kansen liggen wellicht nog in het 

aanpassen van het traktatiebeleid.  

De gemeente kan ervoor zorgen dat we vanaf januari dagelijks voorzien worden van groente en fruit. 

Deze groente en fruitimpuls gaat geen meerkosten opleveren voor de ouders.   

Het fruit wordt dan door alle kinderen genuttigd in de kleine pauze, terwijl de groente wordt 

uitgedeeld tijdens het overblijven.  

Op deze wijze komen de kinderen al aan hun dagelijkse hoeveelheid groente en fruit en dragen we, 

weliswaar in een andere vorm, ook bij aan een gezonde leefstijl.  

Deze groente en fruit impuls vraagt echter ook de nodige handen ter voorbereiding. Humankind 

onderzoekt of het mogelijk is uitbreiding te realiseren om zodoende hierin te ondersteunen.  

 

• Instroom kleuters: Er zijn inmiddels heel wat extra aanmeldingen gedaan van instroom 

van 4- jarigen gedurende het huidige schooljaar. Rond de maand mei zullen er 32 
leerlingen per kleuterklas zijn. We zijn blij met onze keuze om 4 kleutergroepen te maken, 

aangezien we hier niet op berekend waren. De extra instroom van zo'n 50 kinderen is dan 

ook niet meegenomen in de lopende schoolbegroting. Ook het volgende schooljaar zullen 
we ondanks de jaarlijkse uitstroom weer groeien.  

  

• Binnen het team zijn we al drukdoende met analyseren en vormen van onze 

missie/visie. Zodra deze helder is, zal ze worden gedeeld.  

  

• Vanaf april zal een start gemaakt worden met het opzetten van het nieuwe schoolplan -

-> in de loop van januari zal Janine de OMR benaderen om over het een en ander mee te 

denken.  

  

• Bericht vanuit het bestuur dat onze school tot de top 2 behoort van best scorende 

Movare scholen m.b.t. de rekenresultaten.  

       Movare wordt als bestuur bezocht door de inspectie en heeft onze school voorgedragen    

       als een van de 'good practice’ scholen. In januari zal inspectie dan ook een bezoek aan    

       onze school brengen. Het onderwerp dat centraal staat is : de afsluiting PO-VO.  

  

-TEAM:  

* De groepen 8 zijn momenteel bezig met het voeren van de voorlopige adviesgesprekken.  

* De Sinterklaasviering was in alle bouwen een succes: van surprise tot andere gezellige activiteiten.  

 

Hierna startte het gesloten gedeelte van de vergadering. 

 

Sluiting: 21.45 uur! 

  



 
Notulen MR-vergadering d.d. 17-01-2023 

Aanwezig: Janine Stelzmann, Sascha Schmidt, Celine Heijnen, Anke Meijers, Martin Cox, Arno 

Heijnen, Cynthia Quaedvlieg.  

Afgemeld afwezig: Manon Salobir. 

Namens OV: Kirsten Wolf. 

 

1.Opening 

 

2.Notulen d.d.8 december 22  

Reeds goedgekeurd en geplaatst op website. 

 

3. Ingekomen stukken 

- Nieuwsbrief MR VOO december '22 

- GMR verkiezingen uitslag 

- Kerstwens Movare 

- Info cursus PMR E-wise 

 

4. Mededelingen vanuit: 

- OV: N.a.v. laatste oproep zijn 3 ouders aangemeld als nieuwe leden. 

   Verder geen bijzonderheden. 

 

- Directie: 

* GBT 

De groente- &  fruit impuls vanuit de gemeente die halverwege januari van start zou gaan moet 

worden uitgesteld, gezien het huidige tekort aan vrijwilligers. Zodra de mogelijkheid er is gaan we van 

start. 

Tijdens  de laatste GBT bijeenkomst is gesproken over een school in Noord-Limburg, die ook de 

gezonde lunch in een ander jasje heeft gestoken. Naast de broodtrommel, die van thuis uit al gezond is, 

wordt daar o.a. ervoor gekozen om een aantal keer per jaar thematisch aan de slag te gaan met voeding 

en gezondheid. De werkgroep GBT gaat bekijken of dat concept wellicht ook bij onze ideeën past. 

 



 

 

*Formatie 

 Tijdens een aankomende formatievergadering wordt geprobeerd een eerste plaatje t.a.v. de formatie 

voor volgend schooljaar te vormen. 

Als dat helder is kunnen evt. vacatures vanaf halverwege februari bekend worden gemaakt. 

We starten volgend schooljaar met 90 kleuters, hetgeen sowieso resulteert in 4 kleutergroepen. Verder 

is al gecommuniceerd dat de kleuters die dit schooljaar eigenlijk zouden instromen in juni en juli pas 

ná de zomervakantie gaan starten i.v.m. de huidige groepsgroottes. 

 

* PO-VO 

V.w.b. het stukje verwijzing naar het VO gaan we werken met een overleg, tijdens welk de 

leerkrachten van de groepen 6 tot en met 8 samen hun oog laten vallen op leerlingen en hun 

vervolgadvies (soort adviescommissie i.v.m. ruggespraak). 

Tevens onderzoeken we hoe we in groep 6 zo goed mogelijk de eerste adviezen m.b.t. het VO met 

ouders kunnen delen. Het eerste deelmoment is nl. eind groep 6, terwijl de rapportgesprekken 

halverwege groep 6 zijn. Hier komen we op terug. 

 

-Team: 

* De kerstviering vóór de vakantie was weer gezellig verlopen.  

* De Cito afnames van halverwege het schooljaar gaan binnenkort van start. 

* Woensdag 1 maart zullen de rapporten aan de groepen 3 t/m 8 worden uitgedeeld.   

* De oudergesprekken zullen in de week daarna van start gaan. (m.u.v. de groepen 8). 

* Ook dit jaar nemen we weer deel aan de kunstweken, tijdens welke de kinderen hun eigen kunstwerk 

maken ná inspiratie door een bekend kunstenaar. Alle groepen doen mee. Na afloop kunnen weer 

kunstwerkjes worden gekocht (muismatjes, mokken etc.). Net als vorig schooljaar gaat een gedeelte 

van de opbrengst naar het Jeugdfonds voor Sport & cultuur (ondersteuning gezinnen met geldzorgen). 

 

Hierna startte het gesloten gedeelte van de vergadering! 

Sluiting: 20.30 uur! 

 

 


