
Agenda dinsdag 1 juni 2022 
19:30–21:30 uur  

 
Aanwezig:   
Namens de ouders: 
Swanda Groenenwegen van der Weijden – 
Nieuwenhuizen (voorzitter). 
Yvo van Heijningen 
 
Namens het team: 
Carina de Visser 
Michelle Groenendijk (Notulist) 
 
Directie: 
Robin van Eekert 
 
Toehoorders: 
Tijmen van Eijk  

  
De Tweemaster  
Openbare Daltonschool  
Blauwe Kiekendieflande 1     
2641 MM Pijnacker     
tel. 015-3693041  
www.de-tweemaster.nl  
 
  

  
 

     1. Opening 

5 min 

2. Mededelingen 
- De school is groeiend. Kleuterklassen worden goed gevuld komend jaar. 

Mochten er meer kleuters aangemeld worden en er personeel 
beschikbaar zijn, wordt er gekeken naar de optie om van groep 2 rond 
de voorjaarsvakantie een aparte groep te maken zoals dit jaar ook 
gebeurd is. 

- Er komen vragen van ouders over de groei van de school en wat er dan 
met de kinderen gebeurt. Op dit moment is dat nog niet aan de orde. 
Wanneer dat wel zo is zullen ouders op tijd op de hoogte worden 
gesteld. 

5 min 
3. Ingekomen post 

Tijmen heeft aangegeven dat hij graag bij de vergadering aanwezig wil 
zijn als toehoorder. 

 
4. Notulen maart 2022 (ter vaststelling) 
- Vastgesteld. 

 

5. Uitslag tevredenheidspeiling 
- Presentatie Robin. 

Over het algemeen zijn wij tevreden met de resultaten. Er staan wat 
losse opmerkingen bij die herkenbaar zijn en mee worden genomen. 
Bijv: 
Communicatie kan wat scherper, ook voor de startende leerlingen. 
Gebruik digitale middelen mag meer. 
Schoolplein mag wat meer aangekleed worden. 

 

6. Resultaten IEP! groep 8 
Het resultaat is niet representatief, omdat er minder dan 11 leerlingen 
mee hebben gedaan met de toets. Een individu heeft hierdoor te veel 
invloed op het gemiddelde. We scoren 0.2 boven het landelijke 
gemiddelde, dus dat is een mooi resultaat. 

 
7. Verkiezingen 

Termijn Yvo loopt af. 
Verkiezingen moeten worden opgestart. Draaiboek moet worden 

http://www.de-tweemaster.nl 


nagelopen. Start nieuwe schooljaar nieuwe termijn. 
Michelle gaat ook uit de MR i.v.m. directie taken, er wordt dus ook een 
nieuw personeelslid gezocht. 
Swanda en Carina pakken dit samen op. 

 

8. Veilig digitaal onderwijs 
Op verzoek van Swanda. 
Iedere werknemer heeft een awareness training gedaan. Iedere nieuwe 
werknemer moet dat ook doen. 
Plan vragen over hoe en wat beveiligd wordt. 

 

9. Formatie 
Robin blijft werkzaam op de Tweemaster. Voor de functie IB komt een 
vacature. 
De groepsverdeling is zo goed als rond, binnenkort worden de ouders 
hierover geïnformeerd. De verdeling van de leerkrachten is een puzzel. 
Zodra het helemaal rond is, wordt dit gecommuniceerd naar de ouders. 

 
10. Rondvraag 
- Taakverdeling; Michelle doet de notulen en Swanda maakt de agenda. 

  
11. Volgende vergadering 

Dinsdag 28 juni 2022 19.30 uur + etentje 
Blink Methodes 

   
 


