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Agenda MR - overleg Leerkrachten: Eefie van den Brink; Jantine 

Bouman, Vincent Boterman  

  

Ouders: Dilan Turgay, Marjolein Rotmans, 

Wouter Sybesma, Paula 

Hoogteijling, Debbie van de 

Weerd, Ineke Huiberts 

Datum: Dinsdag 30 maart 2021 Directie Arthur Kool, Kristel Klokke 

Locatie: Online via Teams Voorzitter: Ineke Huiberts 

Aanvang: 19.30 uur Notulist: Eefie 

 

 

 

 

 

Tijd Wie Onderwerp 

19.30 Allen Voorstelronde 

19.45 Kristel/Jantine Update West 

20.30 Arthur/Eefie/Vincent Update Passewaaij 

21.00-21.30 Ineke MR 

21.30-21.45  Rondvraag 

 
 
Volgende vergadering:  dinsdag 1 juni 2021 19.00 uur of 19.30 uur 
   notulist: Paula  
 

1. Voorstelrondje 
De Mr leden stellen zich voor via een bericht  op Social schools. 

2. Update West 
Korte uitleg over het onderwijs op West met een bezetting van ongeveer 100 leerlingen, 
waarbij het onderwijs in de komende tijd zal veranderen naar thematisch onderwijs. In het 
hele proces worden de leerlingen meegenomen. De eerste proeftuin (4 weken) is gestart 
rondom het thema kunst. 
Na dit thema zal er nog een proeftuin (6 weken) volgen. Vanuit deze start zal het de 
komende jaren een natuurlijk leerproces worden. 
Evaluatie van het hele proces en hoe de doelen bereikt worden zonder gebruik van 
methodes, zal in de loop van de tijd duidelijk worden. 
De hele school wordt “omgebouwd” tot een leerplein.(De komende tijd zal dit de nodige 
verandering opleveren) 
Gr. 5-8 Prikkelweek Kunst, iedere dag een andere kunstvorm. 
Gr. 3-4 Leren ervaring opdoen in twee lokalen, daarna de overstap naar de hal . 
Gr. 1 en 2 Samen met peuters, werken aan de doorgaande lijn. 
Er wordt vanaf peutertijd gewerkt aan dezelfde pedagogische sfeer. 
De visie zal na de zomervakantie meer vorm krijgen. Op de website zal de informatie in de 
vorm van tekst en beeld voor ouders te zien zijn. 
Alles wordt in overleg en met goedkeuring van het bestuur (CPOB) uitgevoerd. 
 
Formatie: Door de subsidies kunnen er vier groepen blijven. 
 
 

3. Update Passewaaij 
Personeel:  
Nieuwe “buren” Stichtingskantoor van de CPOB.. 
Opvolger van Heb Huibers, Karin van Rijswijk. 
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IKC update: 
Organisatiestructuur wordt vormgegeven. 
De zorgstructuur zal de komende tijd ook een definitieve vorm krijgen met twee intern 
begeleiders voor respectievelijk onder- en bovenbouw. 
De school zal veranderingen ondergaan, er komt een nieuwe, grote keuken, het plein 
wordt aangepakt. 
Het schoolplein wordt deels groen, dit wordt gedeeltelijk gesubsidieerd. Dit geldt ook voor 
watertappunten. 
Binnen het IKC is er een conciërge benoemd, Martijn van Rossum. 
Studiedagen zullen ook in het teken staan van de samenwerking tussen Kinderopvang en 
school. 
Vanuit het team: 
Onderbouw, behoefte aan structuur en een unitleider. 
Bovenbouw, door corona lopen dingen anders en mis je contacten met elkaar. Het werk 
stapelt zich op. 
Het is de bedoeling dat de komende tijd werk uit handen genomen wordt door de 
unitleiders bij zowel leerkrachten als directie. 
 
 

4. Mr overleg  
Terugkoppeling lockdown: 
Locatie West:  
Begeleiding vanuit school goed, dagprogramma was helder. 
Taal heeft wat achterstand opgelopen.  
Snappet vakken gingen goed, lezen is er bij ingeschoten. 
Locatie Passewaaij: 
Vergelijkbaar met locatie West. 
Soms zijn de resultaten van beleving tijdens de lockdown, ook afhankelijk van hoe de 
leerling deze tijd zelf ervaren heeft. 
 
Splitsing MR: 
Per nieuwe schooljaar gaat locatie West zelfstandig verder als deelraad. 
Locatie West blijft de “moederlocatie” omdat zij als eerste Prins Mauritsschool gestart zijn. 
 
Driewekelijks IKC overleg: 
IKC raad, wie neemt er zitting in de IKC raad. In de volgende vergadering wordt dit 
inhoudelijk toegelicht voor de nieuwe leden. 
 
 
 
IKC: 
Proeftuin mogelijk in de toekomst op Passewaaij? Welke onderwijsvisie komt er binnen 
het IKC en wat vloeit daaruit voort. De toekomst zal uitwijzen welke vorm er op locatie 
Passewaaij gekozen wordt. 


