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Datum : 14 april 2021 
Plaats : CNS, De Omloop 2, Balkbrug 
Aanwezig: Henk Redder (ouder), Mirjam Kuijer (personeel), 
                   Rudolf Veijer (ouder), Mirjam Brink (directeur), Ditta Gerrits (personeel) 
Afwezig : Geen 
 
 
Opening (1) 
Rudolf opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Gelukkig kunnen we weer fysiek 
vergaderen met in achtneming van de corona-maatregelen.  
 
Vaststellen agenda (2) 
Geen extra agendapunten of wijzigingen op de agenda.  
 
Goedkeuring notulen vorige vergadering (3) 
De notulen van de vergadering van 6 oktober 2020 worden behandeld. Geen op of aanmerkingen.  
Inzake de actiepunten kan worden gemeld dat de eerste stappen zijn gezet inzake de verkenning van 
een eventueel continue rooster (zie ook agendapunt 6). Ook zal de procedure inzake nieuw MR lid 
oudergeleding worden opgestart. De overige actiepunten kunnen worden doorgeschoven naar de 
volgende vergadering. De notulen worden goedgekeurd.  
 
Informatie vanuit de directie (4) 
Gedeeld worden enkele punten aangaande ontwikkelingen in het team. Daarnaast is de schoolgids 
nog werk in uitvoering. Meeste zal straks digitaal via Vensters.nl te vinden zijn. Een beknopte gids zal 
op papier beschikbaar blijven.   
Er is gestart met IPC (International Primary Curriculum). Dit is een curriculum en onderwijsconcept 
waarin leren centraal staat. Het IPC-curriculum is een digitaal curriculum dat werkt met duidelijk 
omschreven leerdoelen en thema’s. 
De vermeende grote achterstanden in het Nederlandse basisonderwijs n.a.v. de coronabeperkingen 
zijn op de CNS niet in die mate waarneembaar. Dat is op zichzelf goed nieuws.  
 
Nieuwbouw (5) 
De tijdslijn is wat opgeschoven, o.a. door beperkingen n.a.v. coronaregels. De onderwijsvisie zal 
binnenkort naar de architect gaan, paar maand later dan de eerste planning. Alles in goed overleg 
met het ondersteunende bouwburo. Het is wenselijk om over de definitieve onderwijsvisie nog een 
ouderavond te houden (wellicht digitaal) om ook te laten zien wat met de input van de laatste 
ouderavond is gedaan. Tevens kan dan ook over de identiteit worden gesproken: wat voor school 
willen we zijn of zijn we. Planning is eind mei begin juni.  



Continue rooster/schooltijden (6) 
Het proces is gestart om te onderzoeken of een continue rooster wenselijk is. Hierbij is de organisatie 
Andereschooltijdenl.nl ingeschakeld. Zij begeleiden het proces en de uitvoering. De eerste 
bijeenkomst van de werkgroep is 24 maart geweest. In de werkgroep zitten 1 leraar, de directeur, 2 
mr leden (ouder en personeel), 1 ouder van de overblijfcommissie en 1 ouder van de klantbordgroep. 
De volgende bijeenkomst is 20 april. Dan zal gesproken worden over de mogelijke varianten qua 
rooster. Tevens zal de opzet van de enquête naar de ouders worden besproken en de opzet van een 
ouderavond inzake het onderwerp. Uiteindelijk bepalen ouders en het team over het geheel.  
 
Nationaal Programma Onderwijs  (7) 
Vanuit de overheid komt tijdelijk extra geld voor het onderwijs om eventuele achterstanden of 
andere problemen te kunnen oplossen n.a.v. de coronabeperkingen. Hiervoor moet een plan worden 
ingediend bij het ministerie. Dit zal door de directeur en het team gedaan worden en moet in de 
zomer worden ingediend. Het definitieve plan moet ook door de mr worden goedgekeurd.  
 
Concept formatieplan (8) 
Het team heeft de gedachten laten gaan over de formatie voor komend schooljaar. Het 
leerlingenaantal lijkt goed, zodat de formatieomvang kan blijven. Als kan worden zoveel mogelijk  
groepen gelijk gehouden en is de wens om 2 kleutergroepen te houden. Wanneer meer duidelijkheid 
is komt een meer definitief concept plan in de mr.  
 
Rondvraag aan directie (9) 
Geen vragen.  
 
MR intern (10) 
Conform het rooster van aftreden is aan het eind van dit schooljaar de maximale zittingstermijn van 
Henk Redder afgelopen. Er zal een vacature op het Omlopertje komen. Wanneer er zich meer dan 
één kandidaat meldt zullen er ook verkiezingen worden gehouden. Het nieuwe mr lid kan dan na de 
zomervakantie beginnen.  
 
Sluiting (11) 
Rudolf sluit de vergadering.  
 

Besluitenlijst Besluit 

  

  

  

  

 

 

Actielijst Wie Gereed 

Instemming PMR over definitief werkverdelingsplan Mirjam 01-07-2021 

Overzicht acties bij Plan van Aanpak RI & E Mirjam 01-07-2021 

Acties n.a.v. ouderavond inzake de ouderenquête Mirjam  01-07-2021 

   

   
 


