
 

 

 

 

                                                    

 

                                             

 

 

Datum : maandag 21 februari 

 

Tijd : 19.30 uur  -  20.30 uur gezamenlijk met de 3 scholen 

   20.30 uur  -  21.00 uur per school 

 

Locatie : St.Lambertus lokaal 1-2-3  

 

Wie : M.R. De Linde:         Lynn van Kessel, Lieke van Rixtel, Hans van Loon en Jan Megens. 

   M.R. St Lambertus: Nancy van Boekel, Anja van Hintum, Koen van Dorst  en  Patrick Dirks. 

   M.R. KlimOp:           Kitty Hendriks, Manon van Summeren, Karin Adema en Jacqueline Snellen  

 

   Directeur:                Conrad Sommerdijk. 

                                      Jan Smit 

Afgemeld : Lieke van Rixtel, Hans van Loon, Jan Smit 

 

Voorzitter : Anja van Hintum  

Notulist : Koen van Dorst 

 

Agenda gezamenlijk deel (in aanwezigheid van de directeur) 

 Agendapunten: Uitvoerende 

1. 1 Opening 

 

Opening wordt gedaan door Anja 

Voorzitter 

2.  Vaststellen notulen 13 januari 2022 

 

Notulen vorige MR vergadering worden aangenomen. Er zijn geen opmerkingen. 

Voorzitter 

3.  Mededelingen  

  

Mededelingen door Conrad zijn verwerkt in presentatie. Tezamen met alle andere punten. 

Op 14 februari is het college van bestuur op bezoek geweest op de Klim Op en De Linde (in het 

kader van het jaarlijkse geplande schoolbezoek). 

De presentatie die Conrad destijds heeft gepresenteerd aan het CvB is gedeeld met MR. 

De storm van 28 februari heeft de fietsenstalling in Haren vernield. Op korte termijn zal het 

opgeruimd worden en een schutting en (kleinere) overkapping geplaatst worden. 

 

Schoolplan 2019-2023 is besproken. Conrad is op de achtergrond bezig met het schoolplan 2022-

2026. Schoolplan gaat door de MR ter goedkeuring en zal voor 1 augustus 2022 klaar staan. 

 

Directeur 

  

 

 

 



Fusie nieuwe school MHM. Persbericht in het Brabants Dagblad en op Social Schools zorgen voor 

openheid en duidelijkheid. 

Medio april vindt gesprek tussen gemeente en buurtbewoners van de locaties plaats.  

Gemeente is ook in gesprek met locale agrarier. Wethouder Kees van Geffen blijft tenminste tot 

juni 2022 betrokken bij het proces ondanks naderende gemeeneraadsverziezingen. 

Op korte termijn gaat het verzoek tot haalbaarheidsonderzoek door de gemeenteraad. 

De fusie van de voetbalclubs op een nieuw sportpark nabij school wordt door de gemeente als 

apart traject gezien. 

 

Scholenfusie Onderzoek.  

Conrad heeft met CvB afgesproken om in gesprek te gaan naar onderwijskundige en financiele 

kansen en beperkingen. Op 6 April 2022 komt een advies over vervolgstappen. MR moet hiervoor 

instemming geven. 

 

Conrad blikt terug op diverse Corona perikelen periode november 2021-februari 2022. 

Er is veel flexibiliteit gevraagd en getoond. Positief blijven was het motto. 

Danzij eigen invalnetwerk van Conrad en hulp van Qrabbel is veel opgevangen. 

 

Er zijn een aantal mensen die het team gaan verlaten: 

Laura van Orsouw (start eigen KDV) 

Lynn van Kessel (flexcollege nijmegen)  

Mariska Leijten (IB-er basisschool elders). 

Opvolgers zijn inmiddels bekend: Valentijn Balsters, Marlou Wolters en Evelijn Giessen. 

 

Het nog beschikbare bedrag van NPO middelen zal meegenomen worden naar volgend schooljaar. 

 

In het kader van brede talentvorning is per 1-1-2022 een nieuwe methode aangeschaft: Blink 

Wereld Geintegreerd. Doel is verbinden van vakgebieden aardrijkskunde, geschidenis, natuur, 

wetenschap en techniek en burgerschap. 

 

Optimus heeft besloten af te stappen voor CITO toetsen voor 1 en 2. Er is een nieuw 

observatieinstrument voor kleuters in onderzoek. Er zijn 3 methodes getest. 

De keuze is gevallen op ‘Mijn Kleutergroep’. Vooral de link met Kleuteruniversiteit was 

doorslaggevend voor de keuze. 

 

Nieuwe begrijpend leesmethode per 1-1-2022: Leeslink. 

 

Klassen zijn voorzien van een leermuur / hierwerkenwij aan muur ter bevordering van het 

eigenaarschap van de leerlingen. 

 

Werken met een porfolio bevordert het zelfvertrouwen van leerlingen. 

Ambitie is leerkrachten vaardiger te maken in het hebben van een dialoog over het portfolio. 

 

MUC (meer uitdageingen club). Conrad laat een mooi voorbeeld zien over een stuk tekst  

over het Atomium geschreven door een leerling van groep 4. 

 



Leren en lesgeven met ICT. Doel is van verbeteren digitale vaardigheden van leerlingen en 

leerkrachten. 

 

Conrad bespreekt de jaarlijkse ontwikkelcyclus met leerkrachten. 

4.  Stand van zaken locatie 
 

Directeur 

5.  FER (Fusie Effect Reportage): bijlage volgt. Directeur 

6.  Formatie 

Conrad presenteert de plan voor de groepsindeling voor schooljaar 2022-2023 

Klimop 126 leerlingen, Linde 44 leerlingen, Lambertus 37 leerlingen. (1-10-2022) 

Voor het eerst zijn de geboortecijfers vanuit de gemeente Oss meegenomen mbt verwachte 

instroom van leerlingen per school. 

Directeur 

7.  Rondvraag en sluiting 

 

Patrick is geinteresseerd in de wijze waarop wordt bepaald wordt hoe docenten les moeten 

geven en welke leerstof aangeboden moet worden. 

 

Jan vraagt naar de evaluatie over het 5 gelijke dagen rooster.  

Conrad stelt voor om een enquete op te stellen voor ouders een leerkrachten. Eerst zal het 

voorstel besproken worden in de MR.  

 

Voorzitter 

 

 

Schoolspecifiek deel 

Naar behoefte iedereen uiteen met zijn eigen school 

 


