
 Notulen   MR/OC   28 oktober 2021 

  
 

1. Welkom + notuleren 
 
 

2. Ontwikkelingen op het gebied van integraal kindcentrum de Tol: 
Jannet licht het nieuwe koersplan van CKC Drenthe toe. Neomar en Evelyne 
krijgen een exemplaar om door te lezen. 
Integraliteit: We willen een doorgaande lijn voor opvang en onderwijs door 
cursus thematisch werken. Pm-ers willen graag aansluiten. 
Vraag Neomar: hoe staat het met het aantal PM-ers? Jannet: Stichtingbreed en 
landelijk gezien is een structureel tekort aan PM-ers. Sommige opvang 
organisaties hebben een stop ingevoerd. 
Voor de Tol geldt dat we het basisrooster voor elkaar hebben. Na de kerst mogen 
we een nieuwe collega verwelkomen. Er moet niet teveel ziekte in een keer zijn.  
Om de collega’s te sparen (onderwijs en opvang) zorgen we zo goed mogelijk 
voor onze mensen. We maken hierom soms impopulaire keuzes, door 
bijvoorbeeld activiteiten af te zeggen. 

 
 

3. Traktaties en pedagogisch medewerkers: 
Baukje: Veel wisseling qua medewerkers, soms staat er een langere tijd een 
invaller of stagiaire op de groep die zich niet voorstelt. Traktaties: Er wordt veel 
meegegeven aan traktaties, zelfs op het KDV. 

 
 

4. Info Social Schools en voortgang digitale platform 
Neomar: Van een aantal ouders komt het geluid dat de berichten vanuit dat de 
informatie via Social Schools erg uitgebreid is. Het zou fijn zijn als de 
belangrijkste data en informatie bovenaan in het bericht worden genoemd, en 
dan daarna de algemene informatie. 
Digitaal platform: Nog steeds geen ontwikkelingen te melden over koppeling SS 
en Kidsadmin. 

 
 

5. De schoolgids: 
De schoolgids is compleet en komt op de site. 

 
 
6. RvT (Raad van Toezicht): Jannet heeft een uur de tijd om (online) over de Tol te 

vertellen. Haar vraag is of er vanuit de ouders input is, Evelyne en Neomar 
denken er over na 

 
 

7. Koersplan 
Zie punt 2 



 
 

8. Klankbordgroep 
Er wordt z.s.m. een nieuwe datum gepland, er is iets mis gegaan met het 
verzenden van de mail 
 

 
9. Corona 

Jannet vertelt dat in de herfstvakantie een aantal kinderen en ouders positief 
getest zijn. Er zijn geen gevolgen voor de groepen geweest. Het noodplan ligt 
klaar, pakketjes en digitale lesstof staan klaar. We hebben op de margedag met 
het team gesproken over wat we belangrijk vinden. We kiezen voor veiligheid en 
voorzichtigheid. Daarom gaan activiteiten als de ouderavond en de lichtjestocht 
niet door. We houden de breng- en haalmomenten nog op deze manier, ouders 
zijn in principe welkom in de school, maar alleen als het echt nodig is. De extra 
schoonmaak wordt gehandhaafd, tussendoor handen wassen, luchten, enz. wordt 
weer extra gestimuleerd.  Als team bespreken we regelmatig onze manier van 
onderwijs geven; voelen we ons veilig bij hoe het nu gaat? Indien nodig passen 
we ons handelen aan. 

 
 

10. Trainingen team + komende periode 
Thematisch werken in de onderbouw, begrijpend lezen, Kiva 

 
 

11. Vernieuwbouw stand van zaken 
Volgende week weer een vergadering met de architect. Het plan van eisen wordt 
dan definitief gemaakt. 
Planning: December 2022 verhuizen we naar de Julianalaan. Probleem; het 
Schuilingsoord zit daar dan ook. Hoe moet dat met de ruimte, met de 
verkeersveiligheid, de buitenspeelruimte? 
Volgens de huidige planning wordt er in februari 2023 begonnen met de bouw, 
de oplevering zal een jaar later zijn. 
 

 
12. Nieuw MR lid 

We hebben een ouder actief benaderd, we hopen volgende week meer te weten. 
 

13. Lief en Leed 
We lopen de langdurig afwezige collega’s bij langs.  

 
 

14. Rondvraag + afsluiting 
Evelyne: Hoe bevalt de nieuwe rekenmethode? Heel goed! Voordelen; een lesdoel 
per keer, veel automatiseren, herhaling. Veel materiaal kunnen aanschaffen 
dankzij NPO gelden.  
Jannet: Van een collegaschool hebben we een lijst met agendapunten voor de MR 
gekregen, deze kunnen we de volgende keer gebruiken. Jannet stuurt hem naar 
Evelyne 



 
Actiepunten: 
Jannet en Judith gaan uitzoeken hoeveel OC leden er voor de Tol ‘moeten’ zijn, of de 
leden zich herkiesbaar moeten stellen, of ze dezelfde juridische rechten en plichten 
als de MR hebben, of we alle vergaderingen samen moeten/mogen doen. 
Actie Judith en Jannet: Alert zijn op het voorstellen van nieuwe of langdurige 
invallers. Adhoc invallers verwelkomen en hen er op wijzen zich voor te stellen aan 
de ouders die hun kinderen komen halen. 
Actie Jannet (noemen in memo): Berichten in SS overzichtelijker maken door 
bovenaan het bericht een opsomming van belangrijke dingen als data e.d. noemen, 
daarna de algemene info. 
Actie Jannet en Judith: regelmatig naar ouders communiceren over het leerkracht en 
PM tekort. 
Actie Jannet: lijst met agendapunten naar Evelyne mailen. 
Actie Evelyne: nieuwe app groep; OC en MR samen (Evelyne) 
 


