
MR Cluster De Parel | NOTULEN 
01-11-2021| 20.00 uur – 22.00uur| Locatie de Schoof 

Aanwezig: Oudergeleding:  

Sander de Ruijter (De Schoof), Iris Halma en 
Jorinde Jelles (De Wegwijzer) 

Docentengeleding:   

Lieve D’Hondt, Natasja Simjouw, Majorie 
Mulder, Iris van de Wijngaard 

Afwezig: Richard Hendriks, Suzanne Goverden, Ingrid 
Tode 

Gasten: Peter Honcoop 

Voorzitter: Sander de Ruijter 

Notulist: Jorinde Jelles 

 

1.Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2.Vaststellen agenda/ingekomen stukken 

3.Vaststellen notulen vorige vergadering 
N.v.t. 

4. Onderwerpen PG/ OG 

4.1. Voorbespreking 
Heeft niet plaatsgevonden. 

4.2. Opstellen jaarplan 
Namen moeten worden bijgewerkt en data (jaarkalender) moeten worden aangepast (zie 
actielijst). 
 

Data update 

Datum Opmerking Tijd Locatie 
maandag 1 november 2021  19:30 De Schoof 
woensdag 8 december 2021  19:30 De Menorah 
maandag 7 februari 2022 Extra ingepland 19:30 De Wegwijzer 
dinsdag 15 maart 2022  19:30 De Schoof 
maandag 30 mei 2022  19:30 De Menorah 
woensdag 29 juni 2022  19:30 De Wegwijzer 



maandag 4 juli 2022 Informeel 19:30 ? 
 
Bespreekpunt 8 december 2021:  
We starten met de vergadering om 19.30 i.p.v. 20.00, we zullen 8 december evalueren of dit 
beter past in ieders agenda. 
 
MR basiscursus voor de startende MR leden. Binnenkort zal er een datum komen vanuit de 
GMR. Tip: installeer MR-gids CNV 
 
4.3. Evaluatie ouderbijdrage 
Geen bijzonderheden en geen wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaar. MR stemt in 
met het feit dat er geen wijzigingen zijn. Bijdrage blijft gelijk aan voorgaand jaar. Geen 
bezwaren binnengekomen t.o.v.. vorig jaar. 
4.4. Protocollen (herzien/nieuwe) 
Geen bijzonderheden 
4.5. Tijdelijke vervanging MR lid 
We zijn op zoek naar tijdelijke vervanging voor de oudergeleding van de Menorah.  
4.6. Schoolspecifiek 
4.6.1. Menorah 
Huisvestingsproblematiek loopt al twaalf jaar. De Menorah krijgt hier steeds meer last van, 
waardoor ook dalende leerlingaantallen. Dit kost ook daadwerkelijk flink geld. De 
samenwerking met de gemeente is onvoldoende. In Oosterhout zal PCPO ook de pers gaan 
opzoeken. In een cirkel van 800m staan nu drie gebouwen. De school is veel te veel verdeeld 
op deze manier. 
4.6.2. Wegwijzer 
Groenlicht voor de bouw van de Wegwijzer (en de Anspach). Intentieverklaring van de 
Toverdroom dat zij de komende 10 jaar nog samenwerkt met de Wegwijzer. PCPO wordt 
eigenaar van het gebouw en zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. De gymzaal wordt 
geïntegreerd in het gebouw, hier wordt PCPO geen eigenaar van. De gemeente wilt ook 
graag zelf het gebruik van de gymzaal in de hand houden. 

4.6.3. Schoof 
Zoals eerder opgenomen in het ‘Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting’ van de 
Gemeente Geertruidenberg hoofdstuk 4.3 (Toekomstbeeld Raamsdonksveer) uit 2019 lijkt 
er nu schot te zitten in het opstellen van de eerste plannen voor het samenvoegen van de 
scholen De Radonkel, De Ruif en De Schoof in één gebouw (geen fusering!) inclusief gymzaal 
en kinderopvang (KDV & BSO). De scholen worden geheel eigenaar van het gebouw, waarbij 
de directie van De Schoof heeft uitgesproken geen eigenaar te willen worden van de 
gymzaal. Dit heeft als voordeel dat bekostiging van toestellen en onderhoud hiervan vanuit 
de Gemeente kan worden voorzien. De architect heeft nu de opdracht gekregen om te 
starten met een gedegen vooronderzoek. 

5. GMR 
Er is een GMR-lid nodig vanuit het cluster de Parel. We hebben besproken dat het ook een 
optie is als een collega niet in de MR zit, maar wel in de GMR. Dan zorgen de voorzitter van 



de MR en het GMR-lid er samen voor de overdracht van informatie in een kort 
(voor)overleg. 

6. Onderwerpen directie 
NPO gelden van de scholen moeten in twee jaar tijd worden uitgegeven. 
Teach like a Champion gestart en opgefrist op alledrie de scholen. Op rekenen en taal zijn 
geen hoge achterstanden, de achterstand ligt met name op sociaal-emotioneel, motorisch 
en cultureel gebied. Egel Weerbaardheid is ingezet voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Uitbreiding gymleerkracht; achterstand motorische ontwikkeling. Ook wordt er aandacht 
besteed aan cultuureducatie vanuit de NPO gelden.  
NPO - 450.000 euro voor twee jaar voor het hele cluster.  

 
Drie scholen van PCPO (Menorah, Vijf Eiken en de Fontein) krijgen de komende twee jaar 
meer salaris in verband met de ‘scores’ (weging) van deze scholen (in negatieve zin). Het 
werk is als lastiger geclassificeerd door de overheid omdat er een grotere achterstand in 
leercurve zou zitten. 

Er is extra subsidie aangevraagd voor meer bewegingsonderwijs; de Wegwijzer en Schoof 
komen hiervoor in aanmerking. 

4. Rondvraag  
Terugkoppeling GMR - MR avond - Natasja en Jorinde 
De locaties van de volgende vergaderingen worden door Sander genoteerd en gedeeld. 

5. Sluiting vergadering 
Geen bijzonderheden (op tijd 22:00  ). 

 
Openstaande actiepunten 

Actie Wie? Deadline 

Adressenlijst aanpassen Allemaal 8 december 2021 
Uitnodiging versturen voor vervangend MR-lid (ouder) 
voor Menorah (twee kandidaten voor ogen) Peter  8 december 2021 
Uitnodiging versturen voor GMR-lid (docent) (reeds 
kandidaat voor ogen) Peter 8 december 2021 
Voorbespreking inplannen met Peter (voor volgend 
MR-overleg) Richard 1 december 2021 
Jaarplan aanpassingen  -   
H2.2. Sander 8 december 2021 
H2.3. Sander 8 december 2021 
H3.1. Natasja 8 december 2021 
H3.2. Sander 8 december 2021 
H3.3. Natasja 8 december 2021 
H3.4. Sander 8 december 2021 



H3.6. Richard 8 december 2021 
H4.1. Sander 8 december 2021 

 


