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Notulen overlegvergadering MR en bestuurder  
Datum, tijd: 13 oktober 2022, 20:30 uur tot 22.00 uur 
Voorzitter: Gertjan Tommel 
Notulist: Cindy Schuurmans 
Locatie: IKC De Kubus 
Aanwezig: Cindy Schuurmans (secretaris/notulist, p-geleding, CS), Gertjan Tommel 
(voorzitter, o-geleding, GT), Ilse Engels (plaatsvervangend voorzitter, p-geleding, IE), Leonie 
Boomsma – Waanders (o-geleding, LBW), Maarten Hooghof (penningmeester, o-geleding, 
MH), Marco Straten (o-geleding, MS), Marjolijn van Thiel (p-geleding, MvT), Otto Klein 
Velderman (o-geleding, OKV), Renée Coopmans (p-geleding, RC) en René van Eijk (interim 
directeur, RvE) en Linda van Elk (teamleider 5-8, LvE) 
Afwezig met kennisgeving: Monique Wesselingh – van der Wal (schaduwlid en 
toehoorder, MWvdW) en Jan Janssen (teamleider 1-4, JJ) 
 
Legenda: A = advies, B = bespreking, BV = besluitvorming, I = instemming, SvZ = stand 
van zaken, MT = managementteam/directie/bestuurder, MR = medezeggenschapsraad 
 
1. Opening door de voorzitter 
2. Kennismaking tussen nieuwe MR en nieuw MT  
3. Vaststelling agenda (BV, allen); bijlage deze agenda 

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
4. Vaststelling notulen overlegvergadering 5 juli 2022 (BV, allen); bijlage “Notulen 

extra vergadering 5 juli 2022.docx” 
Er mist een deel van de laatste zin. Voor het overige worden de notulen 
ongewijzigd vastgesteld. 

5. Actielijst 5 juli 2022 (B, allen);  
Er is geen actielijst. 

6. Mededelingen (B, allen) 
Er zijn geen mededelingen. 

7. Punten vanuit MT De Kubus:  
a. Schoolgids 2022 – 2023 (B – I, MT); bijlage: “Vensters Schoolgids Concept 

41340-09PX-000 13-9-2022.pdf” 
Vensters is gemaakt door de overheid. Zo staat alles er in wat er in MOET staan.  
De MR heeft een behoorlijke lijst met aanvullingen/opmerkingen. 
We verzamelen alle notities. Gertjan stuurt deze dan binnen een week naar Rene. 
In hoeverre is de Kubus nog een integraal kindcentrum? We gaan dit op een later 
moment met elkaar bespreken.  
Schoolgids:  
• Schooldirectie blijft dat zo staan  
• Blz: 4 Peildatum leerlingen aantal  
• Katholieke school, moeten we dit nog vermelden?  
• Er staan afkortingen in die niet voor iedereen duidelijk zijn: MR-IPC  
▪ Zijn we nog een Intergraal Kindcentrum? Kion-Groeisaam: Kion valt niet onder 

de aansprakelijkheid van school  
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• Kleutergroepen 1/2, 25 uur onderwijstijd, alle vakken op de grote hoop 
gegooid  

• 5-gelijke dagen benoemen  
• Inlooptijd van de groepen 3 en 4? Zelfstandig werktijd?  
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen  
• Ondersteuningsbehoeften horen niet bij EDI (didaktisch handelen)   
• Blz: 14 DVS bij de kinderopvang  
• Blz: 19 staat het verkeerde bedrag  
• Gym niet alle groepen een vakspecialist, wel personeel met 

onderwijsbevoegdheid  
• Ondersteuning vanuit Leer-meer is er niet meer  
• HV is er ook al een tijdje niet meer  
• Schoolbieb  
• Ib-ers zijn niet nauw betrokken bij het didactisch handelen  
• Stappenplan bij klachten  
• Overkoepelende MR  
• Bedrag ouderbijdrage aanpassen 
We gaan alle opmerkingen verzamelen en opsturen naar Gertjan.  
René neemt alle opmerkingen mee en gaat de schoolgids aanpassen. 
b. Schoolondersteuningsprofiel 2022 – 2023 (B – I, MT); bijlage: 

“Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2021 – 2022  (2).pdf”   
Deze is niet langs de MR geweest en stond al op de website. Deze is er inmiddels 
weer afgehaald. Jaarlijks worden er aanpassingen gedaan. We spreken af dat hij 
ongewijzigd de site op gaat, want hij moet zichtbaar zijn voor ouders. Voor het 
nieuwe jaar (2023) wordt er een nieuwe versie gemaakt. MR zal op de oude nog 
input leveren. De MR heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel. Renée 
zet de huidige op de website. 
c. Coronaprotocol IKC De Kubus (B – I, MT); bijlage: “Draaiboek Sectorplan Covid 

19 Groeisaam.pdf”, “Scenario 3 – cohorten en looproutes.pdf” en “Scenario 4 –  
kwaliteitskaart onlineonderwijs.pdf” 

Definitieve versie komt nog vanuit de GMR. Voor 1 oktober had dit op orde moeten 
zijn. We hopen het niet nodig te hebben, maar het moet er zijn. De groepen 8 gaan 
13.55 uur naar buiten. Zij hebben straks (na de herfstvakantie) uren in te halen en 
mogelijk dat Corona in die tijd op gaat spelen. Deze moet aangepast worden naar 
14.15 uur. De MR stelt voor dat alles 5 minuten opgeschoven wordt. De eerste 
klassen gaan dan om 14 uur uit. De laatste klassen om 14.15 uur. 
In scenario 3 moet wel worden vermeld dat ouders niet op het schoolplein mogen. 
Staat er nu niet vermeld. 
Triage formulier nog even beschrijven, zodat duidelijk is dat deze moet worden 
ingevuld. Triage formulier is een formulier waarop de gastvrouw/heer van De Kubus 
invult wie er is geweest, op welke datum en op welk moment en met wie er contact 
is geweest.  
Met deze aanpassingen kunnen we hem vaststellen. 
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Kwaliteitskaart Wat willen we onze leerlingen leren gekoppeld aan missie/visie? We 
staan voor goed onderwijs, wat ook thuis indien nodig, door moet kunnen gaan. 
Daarbij vinden wij het belangrijk dat er aandacht is voor het welbevinden van onze 
leerlingen. De kwaliteitskaart is wat de MR betreft in orde. 
Communiceer duidelijk naar ouders in welke cohort we zitten. 
Na aanpassingen komt deze op de site. 
Volgens Groeisaam moet een cohort naar huis gestuurd worden. Uitzonderingen 
bekijken vanwege de grootte van onze school. Een cohort is veel gevallen drie 
volledige klassen.  
We volgen de richtlijnen van het RIVM met het aantal besmettingen. 
Ouders worden geïnformeerd via Parro of telefonisch. 
1x per week is er bij groep 1/2 een contactmoment met ouders en kind? 
Ib-ers en onderwijsassistenten ook een rol geven in het document. 
Stuk volgende keer (na aanpassingen) formeel vaststellen 
d. Jaarplan 2022 – 2023 (B – SvZ, MT); bijlage: “2022-2023 Jaarplan-Jaarverslag-

NPO De Kubus.pdf” 
Is geschreven in juni vanuit de huidige situatie. Volgend schooljaar komt een nieuw 
schoolplan. 3 speerpunten staan centraal. EDI zal nog later worden toegelicht. 
Eigenaarschap van de leerlingen: we zijn vrij leerkracht gestuurd. Hoe kunnen 
leerlingen meer autonomie krijgen? De invulling valt of staat met de visie! Er komt 
een transparante besluitvorming. 
We missen de bijlagen van de NPO gelden. We dragen niks af aan de invalpoule. 
De airco’s zijn nagevraagd. Er is niks voor begroot. Binnenkort worden de nieuwe 
begrotingen gemaakt. Rene zal de wens van airco’s meenemen. 
e. Werkverdelingsplan 2023 – 2024 (B – SvZ, MT); geen bijlage 
Start ongeveer in januari.  
f. Schooltijden 2023 – 2024 (B – SvZ, MT); geen bijlage  
Gertjan en René gaan hier samen voor zitten. 
g. Besteding NPO-gelden (B – SvZ, MT); geen bijlage 
Ouderbetrokkenheid missen we hier in. 
Geen bijzonderheden. 
h. Werkklimaat (B – SvZ, MT); geen bijlage 
Hebben we het net over gehad (zie hierboven). 
i. Vernieuwing Missie en Visie (B – SvZ, MT); geen bijlage 
Gaan we mee aan de slag. Hoe worden ouders bij betrokken? School-kind-ouders is 
een 3-hoek en allemaal even belangrijk. Fijn dat ouders mee willen denken! 

8. Punten vanuit MR De Kubus: 
a. Vrijwillige Ouderbijdrage 2022 – 2023 (B – I, MR); bijlage: “Ouderbijdrage 21-

22.pdf” en emailbericht inclusief excel bestand “conceptbegroting VOB 
schooljaar 2022/2023” 

De MR stelt de hoogte vast in overeenstemming met het voorstel. 
Maarten heeft met hier met Jan en Linda voor gezeten. Het bedrag is vastgesteld op 
36 euro. Vorig jaar was dit 39 euro, dit is toen verlaagd naar 27,50. Nu is er weinig 
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ruimte. We hebben 1 jaar niet geheven ivm Corona. Culturele activiteiten is een 
schoolpost geworden. 
Daniëlle krijgt de opdracht zsm te gaan innen. 
b. Communicatie: 

i. Website IKC De Kubus met daarop pagina MR De Kubus (B – SvZ, MR); 
geen bijlage 

Pagina van de MR moet nog aangepast worden. 
ii. Uitvraag agendapunten, publicatie agenda en notulen (B – SvZ, MR); geen 

bijlage 
René geeft aan dat we een stukje kunnen aanleveren voor de nieuwsbrief 
vanuit de MR. 

iii. Nieuwsbrief IKC De Kubus en MR (B – SvZ, MR); geen bijlage  
c. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) IKC De Kubus (B – SvZ, MR); geen 

bijlage 
Deze hebben we hier al lang niet meer gezien. Verhaal gaat dat deze niet uit het 
“systeem” te printen is. De MR wil deze graag op de agenda hebben en bespreken. 
d. Veiligheid start en einde schooldag schoolplein/ingangen (B – SvZ, MR); geen 

bijlage  
Ingang kubos is nog wel eens gedoe. Ouders lossen dat nu op. Het verzoek van 
ouders: kan daar aandacht naar uit gaan. 
Verkeersveiligheid verdient ook de aandacht. Heeft regelmatig in de nieuwsbrief 
gestaan. Maarten gaat hier met de gemeente het gesprek over openen. 
e. Evaluatie 5-gelijke-dagen-model (B – SvZ, MR); geen bijlage 
Staat niet op het programma. Er zal toch geen weg terug zijn. Deze wordt 
meegenomen. Vooral de forse knelpunten die er zijn moeten toch worden opgelost. 
Wellicht kan René met zijn ervaring hier iets in bijdragen. 

9. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt 
Geluiden als ouder van pest gedrag. Hoe gaat dit precies in zijn werk? Goed om het 
pest protocol op de agenda te zetten. 

10. Actielijst 
Stukje schoolgids aanleveren vanuit MR 
SOP op de website: Renée 
Corona protocol aanpassen: Linda 
Werkverdelingsplan: René vanaf januari 
Schooltijden gaan Gertjan en René voor zitten 
Daniëlle ouderbijdrage innen: Maarten geeft opdracht 
Stukje nieuwsbrief: Gertjan 
Contact gemeente: Maarten 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur onder dankzegging van de bijdrage 
van eenieder. 

 
Volgende vergadering: donderdag 17 november 2022 


