
 

 

MR vergadering – 7 februari 2022 
Aanwezig 
 

Agnes, Nanja, Kevin, Gepke, Cecile 

Afwezig  

Datum 07-02-2022 
Locatie/tijd TEAMS 17.00 Vanaf 17.45 met directie 

 
 

Datum Actiepunt Instemming/Advies Wie 

07-02 Hoofdstuk 4 voorbereiden  allen 

z.s.m. Terugkoppeling poll naar ouders en personeel  Gepke - Cecile 

    

 

Agendapunt Wie Status Toelichting Bijl. Notulen 

MR      

Mededelingen (ook 
actiepunten 
langslopen) 

    - 

GMR update Gepke    Bas was afwezig bij de vergadering. Heeft vandaag de concept 
notulen doorgestuurd. Inspectierapport is besproken. In 
hoeverre is dit ook voor anderen te lezen? 
Belangrijk aandachtspunt betreffende de schoolgids: hoe de 
school de eigen resultaten interpreteert en hoe ze die willen 
verbeteren. 
 

RI&E  I Rapportage doornemen en eventuele vragen 
en opmerkingen bij Cecile neerleggen. 

X Werkdruk lijkt het enige echt opvallende te zijn. Maar is een 
algemeen probleem in het onderwijs. 
 



 

 

Er staat dat we geen scholingsbeleid hebben. Wat is dat en 
missen we er iets aan? 

Vakantierooster   2022-2023 voorbespreken. Evaluatie huidig 
schooljaar. 

X Door sommige ouders wordt aangegeven dat ze de week met 
hemelvaart niet prettig vinden, maar het vermoeden is dat dat 
vooral komt door het vele thuiszitten van kinderen i.v.m. 
corona. 
 
Geen dingen die we echt zouden willen veranderen. 

Schooljaarplan   Evaluatie. Hoe is het eerste half jaar verlopen. 
Vooruitzichten volgend jaar. Ook met oog op 
NPO gelden. 

X Rekenen: invoer pluspunt loopt. Evaluatie einde jaar. 
Lezen/begr. Lezen: wordt nu middels artikelen, boeken en 
schoolbezoek elders onderzocht wat belangrijk is. Eind jaar 
advies hoe verder. 
EDI: loopt, vaste studiedagen 
Schoolplein is klaar 
 
De andere punten lopen, maar de opsomming hierboven zijn 
de belangrijkste. 

Schoolgids 
herstructureren 

 B Informatie uit de oude schoolgids verzamelen 
(met feedback en extra ideeën) die past in het 
volgende hoofdstuk: 
 
Hoofdstuk 4 (indeling polsstok) 

4.1 Hoe ouders worden betrokken 

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage 

4.3 Schoolverzekering 

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen 

 Wordt in een ander document uitgewerkt. 

MR  + Directie      

Mededelingen      



 

 

Huidige situatie 
(vooral ivm corona) 

    Het is momenteel lastig om alle gaten die vallen door zieke 

leerkrachten op te vullen. Invallers zijn er eigenlijk niet. 

 

Op studiedag na de voorjaarsvakantie wordt met het team 

gesproken over hoe uitval of vertrek leerkrachten op te vangen 

in tijden van corona en het leerkrachtentekort. 

Daarna wordt het met de MR besproken. 

RI&E  I Rapportage doornemen en eventuele vragen 
en opmerkingen bij Cecile neerleggen. 

X Scholingsbeleid: streven is om budget per FTE in te zetten en 

de persoonlijke wensen op gebied professionalisering in te 

willigen 

 

MR stemt in met dit deel van het veiligheidsplan. 

Vakantierooster 2022-

2023 

  2022-2023 voorbespreken. Evaluatie huidig 
schooljaar. 

X De kerstvakantie begon op een rare dag, 24 december gingen 
we nog naar school, dat werd door ouders vreemd gevonden. 
Maar dat probleem hebben we volgend jaar niet weer. 
Ouders vinden de wee dagen na de voorjaarsvakantie erg fijn. 
(maar het bestuur was voornemens om in de regels te zetten 
dat er geen twee studiedagen achter elkaar meer mogen. 
Afwachten of dat ook daadwerkelijk gebeurt.) 

Schooljaarplan   Evaluatie. Hoe is het eerste half jaar verlopen. 
Vooruitzichten volgend jaar. Ook met oog op 
NPO gelden. 

X Rekenen: implementatie pluspunt loopt. Loopt goed. 
Vergroten inzicht en betrokkenheid rekenen: Met Sprongen 
Vooruit materialen zijn aangeschaft en leerkrachten van de 
groepen 1/2, 2/3, 4, 6 en 7 volgen de cursus of hebben deze al 
gevolgd. 
Enthousiasme bij team en kinderen. 
Nog geen zicht op exacte resultaten, want CITO's zijn nog niet 
afgerond. 
Technisch lezen opbrengsten verhogen: tutorlezen loopt 
(m.u.v. een korte periode i.v.m. corona) 
EDI: loopt. Wordt goed ingezet.  
Opbrengsten begrijpend lezen: er wordt onderzoek gedaan 
naar verschillende methodieken. 



 

 

Teamleren bevorderen: beperkt uitgevoerd, vanwege 
vervangingsproblematiek. 
Leerlijnen volgsysteem groep 1/2: loopt, ook bovenschools. 
Groene schoolplein is af per vandaag =) 
 
NPO plan: 
Veel boeken gekocht voor tutorlezen en plezier in lezen. Loopt. 
 
Investering in ondersteuning: 8 dagen zijn de leerkrachten als 
vervanger bezig geweest in 20 weken. 
Ondersteuner 3,5 week ziek geweest. En nog niet vervangen 
sinds vertrek 1 januari. 
 
Rijke leeromgeving: bedrijf keek mee naar de indeling van de 
gang. Hierover waren we niet tevreden 
 
Kisten Met Sprongen Vooruit zijn aangeschaft. Ook veel 
materialen op gebied techniek. 
 
ICT: extra kar met laptops. Worden veel gebruikt. 
 
Bovenschools wordt gesproken over de wens om het geld niet 
in 2 jaar op te moeten maken, maar hier langer de tijd voor te 
hebben. 

Schoolgids 

herstructureren 

  Met Cecile kort bespreken wat we bij 
hoofdstuk 4 voor opmerkingen en ideeën 
hebben. 
Hoofdstuk 4 (indeling polsstok) 

4.1 Hoe ouders worden betrokken 

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage 

4.3 Schoolverzekering 

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen 

 

 Is gedeeld. 



 

 

Afsluitende 

opmerkingen 

    Geen. 

 
 

Datum Actiepunt Instemming/Advies Wie 

z.s.m. Terugkoppeling poll naar ouders en personeel  Gepke - Cecile 

Voor 28 maart Hoofdstuk 5 en 6 schoolgids voorbereiden  allen 

    

    

    

Status:  

B= Onderwerp ligt voor bespreking bij MR        I= Onderwerp ligt ter instemming bij MR      A= Onderwerp ligt voor advies bij MR 


