
 

MR vergadering 
Maandag 16/01/23 
Aanwezig: Constance, Klara, Arianne, Mandy, Laura, Jamal, Thersa 
 

1. Constance: 
• Jaarplan is bijna af. Kladversie is af. Deze is bedoeld voor 2023-2027. Daarna langs de MR 

voor instemmingsrecht. 
Ambities: 

- Doorgaande lijn waarborgen in de groepen 1 t/m 8 
- HB onderwijs (behouden, versterken en vernieuwen) 
- Robuuste school blijven – meer faciliteiten bieden zoals drama, IBtijd enz. Liefst 300 

leerlingen is mooi. We hebben er nu 271  - Perspectief naar groei. We hebben veel instroom 
o.a. vanuit Westwijs (taalschool) Veel kinderen van expats. 

Bij ambities horen doelstellingen. Die doelstellingen staan in het teken van de ambities. Deze 
worden over de jaren verdeeld. Die kleinere doelen zijn in stukjes verdeeld over de jaren. 

 
• Daarnaast is het de bedoeling dat er een oudertevredenheid-enquête wordt uitgezet om te 

kijken hoe het gaat. De laatste was van ongeveer 2019. De bedoeling is om een nieuw 
nulpunt te zetten om te kijken waar we aan kunnen werken en waar we al goede stappen 
maken. 
Na de enquête voor de ouders komt er een enquête voor leerkrachten en kinderen. Deze 
komen later. Een ding tegelijk. In fases is beter, anders kun je er niets mee doen. 

 
• Het lijkt goed te gaan in de school. Veel positieve geluiden, weinig negativiteit of grote 

problemen. 
 

• MR geeft aan dat er weinig geluiden zijn over pesten. Soms laait er iets op en zijn dat 
leerprocessen waar je mee aan de slag kan in de groep. Er wordt wel af en toe geplaagd, 
maar dat wordt vaak snel opgelost met de betrokken partijen. 

 
• Bezetting team gaat goed. De langdurig zieken komen langzaamaan weer terug. 

 
• HB onderwijs staat in de steigers. Met het Samenwerkingsverband is er goed overleg en 

worden er stappen gemaakt naar een plan om het HB onderwijs in de Haarlemmermeer 
vorm te gaan geven. Tien en Meer staat nog los van het Samenwerkingsverband, maar het is 
de bedoeling dat zij wel bij het team betrokken gaan worden. 
Status: Wat is nodig om de kinderen goed te bedienen. Daar wordt nu naar gekeken. Wat 
hebben de kinderen nodig en hoe ziet het onderwijs er voor deze kinderen uit. Op dit 
moment wordt gekeken naar de vormgeving. Vanuit de regering komt er subsidie voor voltijd 
HB onderwijs, maar hoe dat gaat vormgeven is nog niet duidelijk. De kinderen die hier al 
zitten gaan het in ieder geval afmaken. 

 
 

2. Vertrek Laura 
Laura gaat volgend jaar stoppen omdat haar kinderen stoppen op Twickel. Deze verkiezingen 
moeten komend jaar (ZSM) uitgeschreven worden. Monica maakt in Parro een bericht met 
een online enquête waar je op kan stemmen. We moeten oppassen dat ouders maar 1 keer 



kunnen stemmen en niet voor elk kind een keer. Hoewel daar wel discussie over was. We 
spreken af er per emailadres een stem uitgezet kan worden.  
Laura bekijkt nog even of er een wettelijke bepaling is over het stemmen bij de MR 
verkiezing. Of er per kind gestemd wordt of per ouder. De tekst wordt daarna naar Monica 
gestuurd en uitgezet. 

 
3. Begroting AC 

In het begin was de penningmeester bij de MR om verantwoording neer te leggen over het 
geld van de ouders voor de kinderen. Nu is het niet duidelijk waar het wordt neergelegd. Er is 
onduidelijk wat er nog is wat betreft geld en potjes.  
Overblijfgeld: er is een onderverdeling waarbij geld terug gaat naar de kinderen, het 
schoolplein bv. en een deel terug gaat naar de leerkrachten. 
Laura en Constance zetten deze vraag terug naar de AC. Hoe gaat het met de begroting. Wat 
is er beschikbaar en waar wordt het voor begroot. 
 

4. Continurooster 
Veel scholen in de Haarlemmermeer hebben dit. Op Twickel nog niet. De vraag is uitgezet in 
de ouder enquête. We wachten hierbij de resultaten af. Als er uit komt dat ouders daar 
behoefte aan hebben dan kunnen we deze vraag nog apart stellen en daarna kijken hoe we 
deze moeten gaan vorm geven.  
 
 

 


