
BS De Lindegaerd - Notulen MR vergadering 

 
Locatie: MS Teams 
Datum: 28-04-2021 
Tijdstip: 19.00 uur 
Aanwezigen: Simone en Vera (personeelsgeleding) 
 Caspar en Wendy (oudergeleding) 
 Vivian (interim directeur) 

Gillian (nieuwe directeur met ingang van schooljaar 2021-2022) 
 

Agenda MR vergadering 28 april 2021 

1. Opening 
 
Caspar heet iedereen welkom. 

 
2. Notulen vergadering 3 maart 2021 
 
In de notulen van 3 maart staan op pagina 3 de agendapunten van de volgende (dus deze) 
vergadering: 

1) Begroting 
2) Schooljaarplan 
3) Schoolgids 
4) Nieuwe directeur / directrice (deze zal, indien deze er dan al is, ook uitgenodigd worden) 

 
Punt 4 staat daadwerkelijk op de agenda. De overige punten worden doorgeschoven. Vivian zal deze 
eerst met Gillian bespreken.  
 
Verder zijn er geen opmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en kunnen 
gepubliceerd worden. 

 
3. Nieuwe directeur/IB'er 
 
Gillian Garritzen is per 1 augustus 2021 benoemd als directeur met IB-taken. 
 
Larissa is op dit moment de IB’er voor de Lindegaerd. Het bestuur van Innovo kijkt samen met Larissa 
wat voor haar de juiste plek is. Dan kan binnen of buiten onze school zijn. 
 
4. Stand van zaken pestgedrag 
 
Er zijn geluiden dat het pesten is toegenomen.  
Het betreft hier ook pesten buiten school en ook online. 
Ondanks dat dit dan niet op school plaatsvindt roept de school op dit wel te melden op school / bij 
de leerkracht. Dit om het bespreekbaar te maken en ook om het gepeste kind te helpen sterker te 
worden. 
 
Voor wat betreft het pesten op school in groep 5/6: 

- Resultaten Kiva vragenlijst zijn nog niet binnen 
- Iedere dag een half uur Kiva 
- Regels worden iedere dag benoemd 
- De dag wordt vaak gestart met Kiva 



- Problemen in groep 6 zijn afgenomen 
- Daar waar problemen optreden worden ze in de groep besproken (dit geldt voor alle 

groepen) 
 
Ingevoerde conflicthantering riep in het begin weerstand op bij sommige ouders. Deze geluiden 
bereiken ons nu niet meer.  
 
De sluiting van de school en het veel online zijn door kinderen heeft een en ander wel lastiger 
gemaakt. Er is ook sprake van vereenzaming bij kinderen. Kinderen moeten nu ook het samen zijn 
weer leren. Dat heeft tijd nodig. 
 
5. Achterstanden in relatie tot Covid-19 
 
Deze zijn nog niet helemaal in kaart gebracht voor onze school. 
Simone en Vera geven aan dat het in hun groepen meevalt. De kinderen hebben het heel prima 
gedaan. Voor wat betreft de kinderen waarvan de ouders geen Nederlands spreken wordt wel 
gemerkt dat ze weinig aanbod qua Nederlands hebben gehad. En bij groep 5/6 is begrijpend lezen 
een aandachtspunt. Waarbij de nuance wordt aangebracht dat dit in normale tijden ook een 
aandachtspunt is. Er wordt nu extra aandacht aan gegeven. 
 
Het leren weer met elkaar om te gaan is een groter probleem dan het onderwijskundige. 
 
6. Toekomstige ontwikkelingen (samenvoeging scholen) 
 
Het is de MR ter ore gekomen dat er gesprekken zouden plaatsvinden tussen Innovo en de gemeente 
Meerssen voor samenvoeging / samenwerking met de Bundeling uit Bunde. 
 
Vivian heeft hier uitleg over gegeven. Voor zowel De Lindegaerd als De Bundeling geldt dat het kleine 
scholen zijn met een oud gebouw. Voor beide scholen geldt ofwel renovatie ofwel nieuwbouw. De 
gemeente Meerssen moet hier een besluit over nemen. Bij nieuwbouw is een van de opties dat beide 
scholen in 1 gebouw komen. Dit dus als 2 aparte scholen. Iets wat vaker voorkomt in de praktijk. Van 
een samenvoeging is dus geen sprake.  
 
In mei of juni wordt meer informatie vanuit de gemeente verwacht. Over verdere tijdslijnen is nog 
niets bekend. Ook over de plek van de eventuele nieuwbouw is nog niets bekend. 
 
7. Wvttk 
 
- 
 
8. Rondvraag 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
De volgende MR-vergadering is op 16 juni om 19.00 uur. 

 


