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MR-vergadering – 19 september 2019 
 
P = present, A=absent, L=later E=eerder weg 

P Antoinette Gillet directrice  

A Daan van der Meer adjunct-directeur  

A Vincent Korving leerkracht groep 4 secretaris 

P Nick van Eijk ouder vervangend voorzitter 

P Reinier Kleijne ouder voorzitter 

A Xander Vos ouder contactpersoon OR 

P Patty Dekker ouder  

A Marit Dries adjunct-directeur  

P Lianne Kusse leerkracht 8B notulist 

P Janneke Roos leerkracht   

A Anouk Harms leerkracht  

 Kiki van der Neut   

 Zefold Blom   

    

    

 
 

1) Opening  
Reinier opent de vergadering om 19.30 uur. 
 
 

2) Vaststellen notulen 20-06-2019 (Reinier) 
Notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 
 
 

3) Mededelingen 
 

Directie • Voor de vakantie is er een overstap geweest van SWS Balans naar KC Balans. Dit zit ‘m vooral in de 
naamgeving en samenwerking. We zijn het schooljaar gezamenlijk gestart met een studiedag en een etentje. 

• Antoinette vertelt over het inspectiebezoek wat dit jaar wellicht zal gaan plaatsvinden.  

• Afgelopen maandag was er E&P dag. Leerkrachten maken dan de planning voor de komende periode, hebben 
overleg en verwerken alle acties uit de oudervertelgesprekken. 

Team • We zijn gestart met 9 nieuwe teamleden. 

• In de Villa is er nieuw meubilair. 

GMR • Geen mededelingen. 

Ouderv. • Fijn als er via 1 iemand contact wordt onderhouden met de Oudervereniging. 

 •  

 •  

 

4) Vaststellen agenda 
De agenda wordt nu vastgesteld door Antoinette en Reinier. Wellicht is het zinvol om de agenda meer 
met elkaar te vullen. ‘Huiswerkopdrachtje’ voor allen: welke punten moeten we aan de orde laten 
komen? Dit kan bijvoorbeeld een onderwerp zijn waar we in de toekomst een besluit over moeten 
vormen. Lianne geeft aan wel iets te willen vertellen over de projectweken (en de Noordwijkse methode). 

 
 

5) Poster kindcentrum 
Antoinette geeft een toelichting bij de nieuwe poster die voor het kindcentrum is gemaakt waar de 4 
uitgangspunten van KC Balans op staan. Antoinette mailt het jaarverslag zodat dit door één ieder 
gelezen kan worden. 
 
 

6) Identiteit 
Door de vorming van het kindcentrum is er een gesprek ontstaan over ‘identiteit’. Antoinette vertelt over 
het verleden van Balans op het gebied van identiteit. Vanuit Protestants-Christelijke overtuigingen 
werden feesten niet gevierd, bepaalde boeken niet voorgelezen. Hoe gaan we in deze (moderne) tijd om 
met deze overtuigingen? Welke vragen komen er bij de ouders op als het gaat over de identiteit? 
- Hoe dragen we het geloof uit? 
- Waar komt ‘religie’ in terug, hoe tastbaar is dit binnen de school? 
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- Omdat het hoort bij de identiteit van de school is het ook mooi als dit ergens een plekje krijgt en 
terugkomt binnen de school. 
- Belangrijk voor normbesef. 
- Belangrijk stuk algemene ontwikkeling. 
- Fijn dat er aandacht aan alle ‘feestdagen’ wordt besteed.  
- Hoe zit dat met kinderen met een ander geloof?  
- Waardevol om in gesprek te gaan over het geloof en geloofsverhalen.  
Het kader op Balans staat vast, door middel van gesprekken wordt bekeken welke thema’s we verder 
gaan uitwerken. Ook in samenwerking met de opvang wordt gekeken hoe we gezamenlijk invulling 
geven aan onze identiteit. 
 

 

7) Data vergaderingen 
Donderdag 31 oktober 19.30 uur 
Donderdag 28 november 19.30 uur 
Donderdag 23 januari 19.30 uur 
Donderdag 19 maart 19.30 uur 
Donderdag 23 april 19.30 uur 
Donderdag 28 mei 19.30 uur 
Donderdag 2 juli 19.30 uur 
 
 

8) Rondvraag 
Nick vraagt zich af of er minder herinneringen zijn gestuurd voor de betaling van het schoolreisje? 
- Door de late start van het schooljaar is dit wellicht het geval. 
Patty vraagt of er vanuit de school nog iets wordt gedaan voor de dag van de leerkracht? 
- Nee. Vanuit de stichting wordt er wel aandacht aan besteed. Vandaag hebben we aandacht besteed 
aan de dag van de pedagogisch medewerker. 
 

 

9) Data MR vergaderingen 
 

Openstaande onderwerpen wie planning afgehandeld 

Continu rooster Vincent, Marit, 
Antoinette 

Dit schooljaar (2019-
2020) 

 

    

 
De volgende MR-vergaderdata zijn gepland op de volgende dagen van 19.30- ca. 21.00 uur: 
 


