
NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
CBS DE RANK KOUDEKERK AAN DEN RIJN 
 
Datum: donderdag 23-4-2020 
Locatie: via google Meets 
Tijd: 20.00 uur  
 
Aanwezig: Janine Peters (voorzitter), Eveline Vos, Lobke de Vreugd, Roald v/d Wal, 
Marlies Tersteeg, Stephanie de Jong, Els Rozema 
Afwezig: - 
  

1. Opening door de voorzitter  
2. Begroting 

Dit jaar wordt het anders gedaan. Formatie werkt niet meer met FTE’s maar 
komt met geld bij de begroting.  
Voornamelijk door formatie kosten een tekort. Minder leerlingen volgend 
schooljaar, er is uitgegaan van 195 leerlingen bij de 1 oktober telling.  

Bezuinigingen: Els gaat minder werken op de formatie. Marianne gaat volledig 
het RTC in en verlaat de Rank. Junis gaat meer huurkosten betalen. 
Jacqueline gaat weer minder werken.  

We ontvangen nog de begroting via de mail.  

3. Formatie  
1/2a: Wessel 
1/2b: Marlies en Wytske 
3: Vera en Jacqueline 
4: Christine 
5: Geerte 
6: Martijn 
7/8a: Eveline en Esmee  
7/8b: Lobke 
Ondersteunend personeel: Hilda gr 1-4, Hanneke gr 5-6, Christel en Jill gr 7-8 
Anna extra zorg en plus 
Barbara ib 
Het formatieplaatje wordt later naar de ouders gestuurd. Dit schooljaar niet 
voor de meivakantie. 

 
4. plan hervatting onderwijs 

Kwaliteitskaart is gedeeld met de MR. Wordt nu herschreven voor ouders en 
morgen verstuurd, zodat zij ook op de hoogte zijn. 



Waarom niet de woensdag onderwijs op school? In het bestuurlijk kader is 
vastgesteld dat er 2 hele dagen school voor alle kinderen moet zijn. 
Rijnschans houdt dezelfde dagen/tijden aan. Woensdag is de dag dat de 
weektaak voor thuis wordt voorbereid door de leerkrachten. 
 
Aantal onderwijsuren? Ivm studiedagen etc. ook voor de Corona Crisis. 
Komen we daar nog aan? Dit punt wel nog bespreken op een MR 
vergadering. Voor dit stukje even niet van belang. 
 
Fijn dat alle kinderen uit een gezin op dezelfde dagen naar school gaan. 
 
Is het haalbaar om aan alle zaken/richtlijnen rondom hygiëne e.d. te voldoen 
in de praktijk? Daar gaan we wel ons best voor doen. Halen/brengen voor 
kleuters is nog verder aangepast. 
Heen en terug route voor het halen/brengen (eenrichtingsverkeer voor 
buiten organiseren). 
Hoe wordt het positief gebracht voor de kinderen? Sociaal emotioneel staat 
voorop, vooral de eerste dagen. Marianne helpt qua kanjertraining. 
 

5. Rondvraag   
-Vakantierooster: Is gelijk aan de RIjnschans.  
-Fusie? Nog geen verdere concrete ontwikkelingen.  
-Hoe staat het team erin? Positief. Er is een leerkracht die thuis werkt 
vanwege astma. Er is een leerkracht die niet komt vanwege haar 
zwangerschap.  
 
Datum voor volgende vergadering wordt nog bekeken. En wat er dan nog 
besproken moet worden van de oorspronkelijke agenda van de vergadering 
die in maart gepland was. 

 
Vergaderdata: 
Maandag 22 juni 
 
 
 
 
  
 


