
MR – De Kinderhof 
 
Datum: 29 november 2021 
Plaats:  online via Teams 
Aanwezig: Karin van den Hoven, Wendy van Renesse, Nicolette ten Velde, Margot de 

Korte, Francien Korpershoek, Anika van den Berkhof (notulen) 
 
Tevredenheidsonderzoek 
Dit onderwerp schuiven we door naar de volgende vergadering, i.v.m. de huidige 
ontwikkelingen rondom Corona. 
 
Opening/mededelingen: 

Er zijn nieuwe maatregelen rondom de aanpak van Corona, veel ouders hebben begrip 

voor de situatie maar helaas ontstaan er ook wel eens onprettige discussies, wat voor de 

schoolleiding niet altijd gemakkelijk is. Karin uit haar zorgen hierover.’  
 
Begroting 
De instroomgroep zal starten per 1 februari 2022. Momenteel staan er 15 leerlingen op de 
wachtlijst. 
De begroting is doorgenomen controler 
 
Voor schooljaar 2022-2023 is een groot bedrag beschikbaar, dit komt vanwege de NPO-
gelden. 
Per 1 oktober is gerekend met een leerlingaantal van 300 leerlingen, hiermee is er wat 
ruimte voor groei. 
 
Er zijn geen verrassingen in de begroting,  
José (ib) zal minder gaan minder oefenen met kleine groepjes voor het lezen, om dit te 
vervangen zal het RID (Regionaal Instituut Dyslexie) wordt ingezet, dit zal betaald worden 
vanuit de NPO-gelden. 
Karin en Wendy doen laatste check van de begroting komende week, er kan nog een kleine 
aanpassing zijn, dan gaat MR akkoord. Karin verstuurt de aangepaste begroting naar de 
gehele MR. 
 
Ib- en directiekantoor zullen vernieuwd gaan worden, ook de leerpleinen worden verbeterd, 
denk hierbij bijvoorbeeld aan ander meubilair. 
Er zullen ook nieuwe boeken voor lezen gekocht gaan worden (verdiepende en verrijkende 
leesboeken als aanvulling op leesmethode Blink) 
 
Schoolpleingeluiden 

• Afstand tussen ouders en school wordt steeds groter, dit wordt genoemd door zowel 
personeel als ouders. Personeel geeft aan zich niet gastvrij te voelen en dat voelt niet 
prettig. 
Een tip zou kunnen zijn om tijdelijk alle leerkrachten te vragen bijvoorbeeld 2x per 
week met de klas mee te lopen naar buiten aan het einde van de dag, om zo wat 
zichtbaarder te zijn. Wanneer dit zowel begin als einde van de week een keer 
gebeurt, kunnen op informele wijze toch wat ouders gezien worden. 



 

• De ‘kiss and ride’ zal niet opnieuw ingezet worden. 
 

• De komende tijd, met wellicht weer schoolsluiting, moeten we kwetsbare gezinnen 
van school goed zichtbaar blijven. De leerkrachten en ib, zijn hier alert op. Eventueel 
kunnen er gezinnen ‘gekoppeld’ worden om zo het netwerk goed in te zetten. 

 

• Francien licht toe hoe de stand van zaken is m.b.t. een aanklacht die op dit 

moment tegen de school loopt. Overigens betreft dit een klacht van ouders van 

een leerling die niet meer op de Kinderhof zit.  

 
 
Volgende vergadering is gepland op 20 januari 2022. 
 
 
 
 


