
NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
CBS DE RANK KOUDEKERK AAN DEN RIJN 
 
Datum: Maandag 10-2-2020 
Locatie: De Rank 
Tijd: 20.00 uur  
 
Aanwezig: Janine Peters (voorzitter), , Eveline Vos,  Lobke van Egmond, Roald v/d 
Wal, Marlies Tersteeg, 
Afwezig: Stephanie de Jong 

  
1. Opening door de voorzitter   

Stephanie komt niet. 
 

2. Vaststellen notulen d.d. 13-1-2020   
Notulen van de MR ook op de openbare Schoudercom plaatsen. Lobke vraagt 
dit aan Hanneke. 
 

3. Ingekomen en verzonden stukken.   
Info MR 
 

4. GMR   
Geen vergadering gehad. 
 

5. Jaarplanner (met Vera)  
Algemene kalender op het raam bij de ingang en dan per seizoen er iets 
passends omheen. Of de ramen van de lerarenkamer. Vakanties en 
studiedagen in kleur, activiteiten vernoemen. Ook bij de kleuteringang.  
Herfst- en kerstvakantie van het jaar daarop al vernoemen op de site.  
Afdruk op posterformaat laten maken 80x120.  
Evt. van vakantie tot vakantie of per thema per bouw ophangen. 
pdf naar ouders van het hele jaar. 
Eveline en Marlies delen dit idee met het MT. Uitwerking einde van het 
schooljaar. 
 

6. Klankbordgroep   
Geen vergadering gehad. 
 

7. Werkdrukgeld  
Er zijn verschillende plannen voorgelegd aan het team waaruit gekozen kan 
worden. 



De opties hebben altijd 3 ochtenden met concierge, 
optie met gymleerkracht of leerkracht zodat je uitgeroosterd wordt 5 x per jaar 
en een onderwijsassistent voor verschillende uren. 
Optie 6 heeft 57% van de stemmen gekregen (1 ochtend uitgeroosterd ipv 
hele dag, conciërge en 6 ochtenden onderwijsassistent). 
 

8. MR/OR overleg  
Janine stelt voor om een afspraak te maken met de voorzitter van de OR 
(Pascal).  
 

9. Gedragsprotocol  
Protocol wat inkorten en noemen waar de uitgebreide versie staat en dan 
laten ondertekenen op de hoofdpunten. 
Bij inschrijving van uw kind gaat u akkoord met het gedragsprotocol. Dit is 
straks terug te vinden op de site.  
Nog even goed bekijken en doorlezen, het gaat nu ook veel om het pesten en 
niet direct over ongewenst gedrag. Met een opmerking evt aanpassingen erbij 
zetten. 
 

10.Open dag 11 maart  
Wie kan er bij aanwezig zijn? De ochtend is van 9.00 - 12.00 uur. Groep 8 
wordt weer gevraagd om de rondleidingen te doen. Janine kan er zijn tussen 
10 en 11 uur. 
 

11.Leerlingenraad  
In MT besproken, voorstel volgend schooljaar Junior MR maken en dan met 
een MR lid laten vergaderen.  Artikel lezen uit PrimaOnderwijs.nl.  
Per klas verkiezingen houden. Op de teamvergadering bespreken. Beslissen 
vanaf welke groep. 
 

12.Verkeersexamen groep 7  
Wel of niet meedoen? Wel belangrijk om ervaring op te doen voordat ze naar 
de middelbare school gaan. Is dit een taak voor de school of voor ouders?  
Commissie verkeer opstellen voor volgend schooljaar. 
 

13. Inloop ouders in de ochtend  
Voorstel naar MT volgend schooljaar: tot de kerstvakantie alleen groep 3 nog, 
verder ouders niet meer mee laten lopen (met uitzondering van traktatie 
brengen e.d.). 
Wanneer wel: 1e dag schooljaar, inloopochtend/middag.  

 
14.Punten nieuwsbrief  



Stukje Stephanie is aangepast en kan in de nieuwsbrief geplaatst worden. 
 

15.Rondvraag   
- Hoe staat het met de cito uitslagen? Lobke laat wat grafieken zien met 

Parnassys. Dat ziet er best aardig uit. 
 
 
 
 
  
 


