
NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
CBS DE RANK KOUDEKERK AAN DEN RIJN 
 
Datum: Maandag 4-11-2019 
Locatie: De Rank 
Tijd: 20.00 uur  
 
Aanwezig: Janine Peters (voorzitter), Stephanie de Jong, Eveline Vos,  Marlies 
Tersteeg, Els Rozema. 
Afwezig: Lobke van Egmond,  Roald v/d Wal 
 

 
1. Opening door de voorzitter  

  
2. Inspectie (Els)  

De indicatoren zijn als voldoende beoordeeld (met een opdracht erbij), 
behalve de opbrengsten. In september komen ze terug, dan moeten de 
opbrengsten voldoende zijn. 
Ouders worden bedankt voor hun inzet op de dag. 
Els heeft contact opgenomen met de POraad. Zij komen een analyse doen en 
gaan een actieplan opstellen (binnen 4 weken wordt dit gestart). 
Tijdens de stakingsdag wordt met de wel aanwezige leerkrachten een analyse 
gemaakt van het rekenen. 
 

3. Vaststellen notulen d.d. 30-9- 2019   
Notulen zijn goedgekeurd. 
 

4. Ingekomen en verzonden stukken.   
Jaarverslag OR hebben Els en Hanneke ook. Marlies vraagt het op. 
-InfoMR 
 

5. Huishoudelijk reglement:  
dynamisch deel en jaarplanning zijn aangepast.  

 
6. GMR  

Vervangingsbeleid?  
  

7. Klankbordgroep   
Informatieavond is besproken. (voorstellen leerkracht in ABC en één lijn in het 
formulier, kennis maken met leerkracht en ouders met inloopochtend (zoals 
bij de Tweeklank?), En zelfstandigheid van de kinderen. Ook de schoolreis is 
aan bod gekomen. 



 
8. Informatieavond 1 oktober  

Opkomst kan nog beter. Ook workshop voor de middenbouw aanbieden. 
Workshop over media bijvoorbeeld.  
Uitkomst briefjes: 
Positief: schoudercom, korte lijnen, fijne begeleiding bij dyslexie, de 
informatieavond, laagdrempelig om gesprek te plannen, altijd open voor 
gesprek. 
Verbeterpunten:  

- tijdig (helder en eenduidig) communiceren 
- meer betrokkenheid van ouders, veel dezelfde ouders die iets doen 

voor school 
- voorbeeldgedrag en 1 lijn naar de kinderen 
- effectiever gebruik van schoudercom (minder overload) 
- oudergesprek zonder kind 
- koffie ochtend 
- startgesprek invoeren 
- als er dingen niet goed lopen wordt dat te weinig vertelt 
- jaarkalender in de school 

Actiepunten: 
- instructiefilmpje over schoudercom met handige tips doorsturen 

https://youtu.be/NzIf5h3mcyQ Volgende vergadering goed nadenken 
welke tips we willen geven. 

- stukje in nieuwsbrief (Stephanie) 
- Vera wil een jaarkalender maken, mogelijkheid toevoegen van 

activiteiten, uitnodigen voor 9 december om 20.30 uur 
 

9. Zorgplan (i/g)  
Duidelijk document Geen aanvullingen. 
 

10.Ontruimingsplan (i/g)  
Alarmoefening datum inplannen met Geerte.  
 

11. Intake- en inschrijfformulier (i/g)  
Hanneke navragen over toestemming fotogebruik e.d. via schoudercom 
inventariseren. 
Gedragsprotocol wordt ook bij aanmelding door ouders ondertekend. 
Kanjercoördinatoren zijn hiermee bezig. 
 

12.Punten nieuwsbrief  
Stukje over de meningen van de informatieavond (briefjes). Stephanie 
 

https://youtu.be/NzIf5h3mcyQ


13.Rondvraag   
Site is niet up to date  

 
  
Vergaderdata: 
Maandag 9 december 
Maandag 10 februari 
Maandag 30 maart  
Maandag 25 mei  


