
Medezeggenschapsraad O.B.S. De Knotwilg Papendrecht 

Notulen vergadering van 11 april 2017 

 

 

Genodigden Namens Aanwezig Afwezig 

Vic Michielse directie X  

Oudergeleding 
Marieke Brouwer 
Margreet van de Leeden 
Vanessa Timmer 
Melanie Verboon 
Sonja Verschuren 

 
de Leilinde 
de Leilinde 
de Knotwilg 
de Knotwilg 
de Knotwilg 

 
X 

vanaf punt 4 
X 
X 
X 

 

Personeelsgeleding 
Margret van den Berg 
Ellen Menheere 
Pieta Mos 
Yvon Reitzema 
Hester Rook 

 
de Leilinde 
de Knotwilg 
de Knotwilg 
de Leilinde 
de Knotwilg 

 
X 
X 
X 
X 
X 

 

 

 

1. Opening 

Vanessa opent de vergadering en heet in het bijzonder Angelo, vader van leerling van de 

Leilinde, welkom. 

 

2. Goedkeuring van de notulen van 17 januari 2017 

De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 

Geen opmerkingen n.a.v. de notulen. 

 

N.a.v. actielijst: 

- Oproep nieuw mr-lid: Margret geeft aan dat ze een collega heeft gevraagd om lid te worden 

van de mr. Ze heeft de verwachting dat ze dit gaat doen. Oproep is nog niet nodig. 

- Contact Wasko: Vic geeft aan dat vanuit directie OPOPS contact is met Wasko, gestreefd 

wordt naar een zo goed mogelijke samenwerking, waarbij flexibiliteit voorop staat.  

- Pestprotocol: door intern begeleiders wordt gewerkt aan notitie over sociale veiligheid. 

 

 

3. Ingekomen stukken/onderwerpen 

Mediawijsheid: terugkoppeling cursus 

Hester deelt haar positieve ervaringen over de cursus Mediawijsheid. Leraren hebben hierbij 

uitleg gekregen over de systemen die op school gebruikt worden. Vanessa dacht dat het om 

social media ging. Dit was niet het geval. Wel heeft de pr-groep van de Knotwilg een 

protocol gemaakt, waarin staat hoe leraren, kinderen en ouders om moeten gaan met social 

media. Het is de wens om hier iets voor te organiseren. 

 



De aanwezige vader werkt bij de politie en vult vanuit zijn ervaring aan dat het belangrijk is 

dat kinderen onderwezen worden op het gebied van social media, vooral omdat ze er steeds 

jonger mee in contact komen. Er zijn speciaal collega’s opgeleid om gastlessen over dit 

onderwerp te geven. 

 

Engels 

Vic heeft inmiddels van Hans van Dongen van het Willem de Zwijgercollege gehoord of het 

niveau van Engels van onze leerlingen aansluit op het voortgezet onderwijs. Dit is ruim 

voldoende. 

 

4. Directie-aangelegenheden 

Begroting 

De begroting is goedgekeurd en positief geresulteerd. 

 

Formatie 

Momenteel zijn de vergaderingen aan de gang voor de formatie voor volgend schooljaar. 

 

Ruimtegebrek op de Knotwilg 

Op de Knotwilg is er ruimtegebrek leslokalen. Vic is met de bestuursmanager van OPOPS 

op het gemeentehuis geweest om dit te bespreken. Er wordt gestreefd naar IKC (Integraal 

Kind Centrum) waarbij de muren tussen kinderopvang en scholen langzaam verdwijnen.  

Op GMR niveau staat het onderwerp IKC ook op de agenda. 

 

Enquête Andere (?) schooltijden 

Er is nog geen nieuw responspercentage dan de 46% die vorige week bekend was. Volgens 

Margreet staat deze sinds vanochtend op 58%. 

 

PR 

Op de Knotwilg en de Leilinde zijn twee pr-groepen aan de slag gegaan (per locatie één pr- 

groep). Op de Knotwilg wordt er hard aan gewerkt om de website te moderniseren en de 

communicatie met ouders te verbeteren. Twee bedrijven hebben hun 

communicatiesystemen gepresenteerd. Door directie en leerkrachten is zeer positief 

gereageerd op Basis Online. De aanschafkosten zijn rond de € 2.000,00 en daarna € 90,00 

per maand aan licentiekosten per locatie. Presentatie aan de mr volgt. 

 

5. Veiligheid schoolpleinen 

Vanessa heeft van de or van de Knotwilg een mail ontvangen over het verbeteren de 

veiligheid. Er wordt opgemerkt dat er een verschil is tussen onveilige toegestane situaties en 

onveilige niet-toegestane situaties. Het is positief dat or wil samenwerken om de veiligheid te 

verbeteren. Vanessa onderhoudt hierover contact met or. 

 

Vic neemt nog contact op met wijkagent om vaker te controleren op foutief parkeren. 

 

6. GMR 

Vergadering gehad, waarbij het vakantierooster 2017/2018 goedgekeurd is. Johan Lavooij 

heeft kennisgemaakt met de gmr. IKC is nog volop in bespreking bij de gmr. 

Er wordt gekeken/geïnventariseerd voor cursussen gmr/mr. Niet duidelijk is of de gmr iets 

organiseert. 



 

 

7. Rondvraag 

Margreet geeft aan dat op de Leilinde enkele gezinnen twee enquêtes hebben ontvangen, 

aangezien deze twee keer stonden ingeschreven voor de nieuwsbrief. Hoe is dit op de 

Knotwilg? Vic heeft één reactie gehad van een gezin die de enquête twee keer ontvangen 

heeft. Hij gaat ervan uit dat deze één keer wordt ingevuld. 

 

Marieke attendeert ons erop dat er zondag 9 april bij RTL4 een filmpje is uitgezonden over 

de Leilinde in het programma Lifestyle Experience. Zij mailt de mr-leden dit filmpje. 

 

Margret vraagt wat het standpunt van de directie van OPOPS  is met betrekking tot PO 

(Primair Onderwijs ) in actie. Margret gaat een mail sturen aan Marlou Beke. 

Op Facebook is PO in actie een besloten groep voor leerkrachten. Op internet is deze ook 

toegankelijk voor ouders. Gaan we dit actief onder de aandacht brengen bij ouders? 

 

8.  Sluiting 

Vanessa sluit de vergadering. 

 

 

Actielijst 

 

Datum 
vergadering 

Nr. Actie Door Deadline 

11-04-2017 1. Presentatie Basis Online plannen Vic  

11-04-2017 2. Volgende gmr-vergadering Informeren of gmr iets 
organiseert voor mr 

Pieta  

11-04-2017 3. Informeren naar pr-groep De Leilinde Margret/Yvon  

11-04-2017 4. Mail aan Marlou Verbeke over PO in actie Margret/Yvon  

11-04-2017 5. Contact onderhouden met or over eventueel 
gezamenlijke actie voor veiligheid 

Vanessa  

 

 

  

 

 

 


