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NOTULEN MR BENEDICTUSSCHOOL HEILOO 
 

Datum:  12-10-2021 

Aanwezig:  Eefje Pieterse, Theresia Ruijter, Andrew Flierman, Dennis Nanne, Liselotte van 

Wunnik (notulen).  

Afwezig:  Stephanie Zandbergen 

 

1. Notulen 11-5-201 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

N.a.v. de notulen: Tom Vermeulen is niet uitgenodigd (actie was niet duidelijk belegd). Theresia en 

Eefje zullen hem uitnodigen voor de volgende keer.  

N.a.v. Veiligheid Google. Blosse volgt hierin de voorgestelde maatregelen van STIVON en Kennisnet 

(gebaseerd op het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens). In aanvulling daarop heeft Blosse 

YouTube afgesloten voor gebruik door leerlingen. YouTube Kids kan wel gebruikt worden, maar 

daarvoor dient expliciet toestemming te worden gevraagd aan de ouders. Benedictus kiest er 

vooralsnog voor dit niet te doen.  

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3. Mededelingen 

- Via Blosse is er de mogelijkheid een webinar te volgen als MR of GMR -lid. Theresia stuurt de 

info door aan de MR-leden.  

 

4. Personele zaken 

- Helaas is één leerkracht (naar verwachting voor langere tijd) uitgevallen. Voor de komende 

weken is er een oplossing, maar volledige vervanging voor de periode daarna is moeilijk. Het 

is een puzzel, alle opties worden bekeken. Bv. het verkleinen van de groep (verschuiven naar 

de andere klas) om het voor een eventuele vervanger wat behapbaarder te maken.  

- In december komt een leerkracht terug van zwangerschapsverlof.  

 

5. Schoolontwikkeling 

NPO: Heel veel zaken lopen. Eefje neemt de stand van zaken door. O.a.: Als team Beter bij de 

les gevolgd. Na de herfstvakantie gaat het team hiermee beginnen. RID is gestart op school. 

Plusklas is weer gestart en Level-werk ook. De buitenkar wordt nog opgepakt. Rekenkar is 

besteld. Eefje sluit naar verwachting na de herfstvakantie voor begrijpend lezen aan in groep 

8.  

Andrew vraagt n.a.v. Level-werk hoe met de niveauverschillen wordt omgegaan. In groep 4 is er 

sprake van competitie op dit punt. Theresia geeft aan dat je dit moeilijk kunt voorkomen. De 

school is hier zoveel mogelijk neutraal in: “ieder kind heeft zijn eigen talent”.  Dit is inderdaad 

wel een groep die elkaar goed in de gaten houdt. Theresia zal dit signaal daarom terugkoppelen 

aan de leerkracht.  
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6. Financiën 

Theresia heeft eerste overleg gehad voor de basis voor de begroting. De gegevens van Blosse zijn 

nog niet correct. Zodra er meer inzicht is in de cijfers, neemt Theresia contact op met Dennis om 

e.e.a. door te nemen.  

 

7. Huisvesting 

Volgende week wordt de grote boom op de speelplaats gesnoeid.  

 

8. Incidentenregistratie 

De registratie is besproken in het team, want er wordt slecht geregistreerd. Er zijn wel 

incidenten, o.a. met de éénwielers. De kinderen zijn hier wel enthousiast over, maar wellicht 

minder geschikt voor de speelplaats.  

 

9. Rondvraag 

- N.a.v. agendapunt 1: GMR-lid (Tom Vermeulen) vertegenwoordigt onze school op Blosse-

niveau. Daarom is het goed om hem uit te nodigen. Om informatie uit te wisselen en iets 

meer voeding mee te geven vanuit school.  

- Kamp groep 8: In de zomer is Theresia al bezig geweest met een locatie. De groep is dit jaar 

erg groot. De oude locatie heeft ons voorrang gegeven. Kosten zijn echter hoger dan 

voorgaande jaren (in verband met nieuwe beheerder). De locatie is geboekt maar er missen 

nog 6 plaatsen. Hier wordt over nagedacht. Een aantal ouders zijn hierbij betrokken.  

- Musical: Beide groepen voeren een eigen musical op. ’s Avonds voor ouders, overdag voor 

grootouders.  

- Vooralsnog zijn eventuele opvoeringen op school niet toegankelijk voor ouders. School 

bekijkt de mogelijkheid om ouders wel op een andere manier te laten meekijken.  

- De school bestaat dit jaar 50 jaar. We hebben een zeskamp gehad. Voor elke activiteit wordt 

een herinnering bewaard, die de kinderen aan het einde van het jaar mee naar huis krijgen.  

Datum volgende vergadering: Dinsdag 7 december 2021 om 19.30 uur.  

 

 


