
NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
CBS DE RANK KOUDEKERK AAN DEN RIJN 
 
Datum: Maandag 13-1-2020 
Locatie: De Rank 
Tijd: 20.00 uur  
 
Aanwezig: Janine Peters (voorzitter), Stephanie de Jong, Eveline Vos,  Lobke van 
Egmond, Roald v/d Wal, Marlies Tersteeg, 
Afwezig: - 

  
 

1. Opening door de voorzitter  
 

2. Inspectierapport  
Rapport was duidelijk. Wat gaan we doen n.a.v. het rapport: 

- Marianne Soeters (rekenspecialist) komt ons begeleiden op het gebied 
van rekenen. Zij is begonnen bij de bovenbouw bij Lobke. En heeft tips 
gegeven op het gebied van betrokkenheid, en hoe je de kinderen meer 
tot rekenen krijgt, leren beredeneren (som v/d dag) etc.. Ze heeft ook 
een dagdeel van de studiedag verzorgd om met het hele team over het 
rekenen na te denken, informatie te geven (afspraken te maken).  

- 2e dagdeel van de studiedag ging over de professionele cultuur van 
het team. Dit was n.a.v. een enquête onder de leerkrachten. 

- In de nieuwsbrief gang van zaken vermelden> actiepunt voor Els.  
 

3. Vaststellen notulen d.d. 4-11- 2019   
Vervangingsbeleid wordt niet meer voor verzekerd. Problemen worden 
opgelost vanuit de reserves. Elk jaar kan dit teruggedraaid worden. 
 

4. Ingekomen en verzonden stukken.  
Tijdschrift Info MR 
 

5. Jaarkalender (Vera)  
 

6. noodplan lesuitval  
Noodoplossing 3: duidelijker vermelden dat dit volgt na 1 en 2 en het geldt 
niet bij de eerste ziektedag (melden voor 20.00 uur ‘s avonds). 
Telefonisch communiceren kan eruit (is niet haalbaar) 
ziekte vervangen voor : afwezigheid van een leerkracht 
Volgorde van oplossingen (3 gaat pas in na een dag oplossing 1 of 2) 



 
7. leerling-ouder-en personeelsenquête  

Deze wordt afgenomen. Enquête uitslag wordt tzt besproken. 
 

8. GMR  
Voorzitter stopt. Vergaderopzet gaat wat veranderen. 
Op bestuursniveau wordt er steeds meer gesproken over fusies. 
Er zijn problemen met het automatiseringsproject Sharepoint.  
Verder weinig bijzonderheden. 
 

9. Klankbordgroep  
Vera was vanuit het MT aanwezig. 
Marianne Soeters is besproken.  
Social media (gr 8) is aan bod gekomen. Halt is op bezoek geweest. 
Hoofdstuk van de kanjertraining gaat hierover en er is een documentaire 
bekeken. Tijdens informatieavond workshop aanbieden. 
Er zijn nieuwe leden nodig (er gaan er 3/4 weg) 
Schoudercom. 
 

10. Instructiefilmpje Schoudercom  
Notificaties is belangrijkste punt. Hier gaan we eerst een filmpje over maken. 
Eveline en Lobke gaan materiaal aanleveren voor de voorjaarsvakantie. 
Schermopnames en kinderen wat laten vertellen.  
Workshop inplannen op de informatieavond. 
(Kalender kan gedeeld worden met je agenda) 
 

11.Punten nieuwsbrief   
Acties n.a.v. inspectierapport (Marianne Soeters vermelden, studiedag) 
Stukje verbeterpunten communicatie combineren met schoudercom. 
 

12.Rondvraag   
- Protocol ‘weglopen kind’ delen voor volgende vergadering.  
- 1e termijn verloopt van Roald en Janine dit schooljaar. Volgende vergadering 

op terug komen ivm evt verkiezingen. 
- Lobke krijgt nog de rechten om op de nieuwe site verwerkingen te doen. 
- website foto’s van kinderen plaatsen. 

  
Vergaderdata: 
Maandag 10 februari 
Maandag 30 maart  
Maandag 25 mei  



bbq in juni? 
 


