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Notulen MR-vergadering De Kleine Planeet 
 

22 september 2021 
 
Aanwezig: Lieke (voorzitter), Ellen (personeelsgelding), Deborah (personeelsgeleding), Ingrid 
(personeelsgeleding), Liza (oudergeleding), Yno (directeur),  Natasja (directeur). 
Toehoorders: Serap Demir, Sander Engelen (kandidaten voor oudergeleding MR). 
 
2. Notulen 9 juni 2021 
Aanvulling op punt 4, schoolplein: De MR stemt in met het verzoek om nader onderzoek te doen naar 
de mogelijkheden om een deel van het schoolplein op de Bekkumer in beheer van de gemeente te 
geven en daarmee dit deel openbaar te maken.  
 
3. Mededelingen 
- Schoolgids is klaar voor 3 november 
 
4. Jaarplanning 
Aanpassing: opbrengst rapportage van juni naar april. Met deze aanpassing wordt er met de verdere 
jaarplanning ingestemd.  
 
5. Bezetting en taakverdeling MR 
De MR vindt het wenselijk dat er 4 ouders en 4 personeelsleden actief zitting hebben in de MR. 
Waarbij er per geleding twee van elke locatie lid zijn.  
De kandidaat ouders willen graag toetreden en de MR heet ze van harte welkom. Beide ouders 
hebben kinderen in de onder en middenbouw op school. Serap treedt toe namens de locatie 
Voorstad en Sander namens de locatie Bekkumer. 
Voor het komende schooljaar zal Lieke voorzitter zijn en  Deborah secretaris. 
De MR wil graag na iedere vergadering een kort stukje in de nieuwsraket waarin besproken 
onderwerpen worden benoemd die relevant zijn voor ouders. Lieke levert hiervoor een stukje aan bij 
Yno.   
We streven ernaar twee weken voor de vergadering de agenda en notulen rond te sturen. Ook willen 
we graag twee weken na goedkeuring dat de notulen van de vorige vergadering op de website 
worden gepubliceerd. Deze zal de secretaris doorsturen naar Arnon die hier zorg voor draagt. 
Notulen van 9 juli worden nog door Ingrid aangepast en doorgestuurd.  
 
6. Start nieuwe schoolleiding 
Natasja geeft aan een goede start te hebben gemaakt met het teamuitje dat eind vorig schooljaar 
plaats vond. Yno en Natasja sparren veel samen maar ook met het bredere MT bestaande uit de 
directeuren, IB-ers en Karin. 
Yno krijgt daarnaast ondersteuning van de directeur van de Cees Wilkeshuisschool. Natasja van de 
directeur van De Sleutel. Daarnaast hebben beiden ook nog een coach vanuit de opleiding voor 
schoolleider.  
 
7. Scholingsplan2021-2022 DKP 
Er lopen twee opleidingstrajecten. Een vanuit het VVV en het andere vanuit het JAS. Hier nemen 
verschillende teamleden deel aan. De school heeft verschillende stagebegeleidingstrajecten lopen 
van Pabostudenten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten.   
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8. Traktatiebeleid 
Het traktatiebeleid heeft draagvlak nodig. Yno vraagt de oudergeleding hierin mee te denken. Hoe 
kan de school dit het beste aanpakken. Er wordt geopperd dat het beter is vanuit ‘wat wenselijk is’ 
dit te promoten dan vanuit ‘wat verboden of niet wenslijk is’.  
Er kan voor gezonde scholen informatie worden gegeven vanuit het coördinatiepunt Gezonde 
Scholen. Lieke en Serap willen hier meer informatie over inwinnen over hoe en wat.   
 
9. Zorg om uitstroomniveau DKP 
Natasja geeft een presentatie.  
Het inspectiekader van de overheid is breder dan wat het bestuur, waaronder de Kleine Planeet valt, 
aanhoudt.  
In Nederland streven we ernaar dat ieder kind minimaal 1F niveau haalt waarmee je naar het VMBO 
kan doorstromen. 2F / 1S is het niveau voor de uitstroom naar Havo/VWO. 
Op de Kleine Planeet is spelling een aandachtspunt voor beide locaties. Het rekenonderwijs met 
name op de Bekkumer en de middenbouw op Voorstad.  
Het wordt als zinvol gezien dat de resultaten met het hele team worden besproken omdat het 
uitstroomniveau een optelsom is van 8 jaar basisonderwijs.  
De directie is bezig met het schrijven van beleid op de urgentie gebieden. 
De school is voornemens over te gaan op een nieuw leerlingvolgsysteem waarbij een bredere 
ontwikkeling van het kind in beeld kan worden gebracht. Het reken- en taalniveau zijn dan niet 
leidend.  
Omwille van de tijd kunnen we niet echt diep ingaan op aspecten van de presentatie. Deze wordt 
gedeeld met de leden. In de volgende vergadering (3 nov) zal de directie ingaan op vragen n.a.v. de 
presentatie.  
 
 
 


