
 

Notulen MR vergadering  
Datum: 28 maart 2022 

Tijd: 19.30 uur - 21.00 uur 

Aanwezig: 

Erik (voorzitter / GMR), Karlijn (lid ouders), Janneke (lid ouders), Esmee (lid team), Marjan 

(lid team), Astrid (directeur)  

Opening  (19.30 uur)  we geven bij Astrid aan als ze wat later aan mag sluiten 

1.  Vaststellen agenda 
Erik opent de vergadering om 19.32 uur. Erik heet Janneke welkom als 
nieuw lid van de MR. Astrid geeft aan dat de agenda eigenlijk vooraf aan de 
vergadering openbaar gedeeld moet worden zodat ouders erop kunnen 
reageren en eventueel kunnen aansluiten als toehoorder.  
 
Punt 11, 12 en 13 komen te vervallen, daar plannen we een extra 
vergadering voor in.  
  

2.  Acties n.a.v. de laatste notulen  
Alle punten van de vorige notulen zijn uitgevoerd.  
 
Rapporten zijn nog niet altijd duidelijk voor alle ouders. Zeker op 
ouderportaal via de smartphone is het niet altijd goed zichtbaar. Regelmatig 
toch toelichting geven over hoe het rapport te lezen. Eventueel een 
handleiding maken met screenshots erin hoe je vanaf een telefoon het 
rapport kunt lezen, omdat het daar er anders uitziet dan vanaf de 
computer.  
 
Astrid gaat uitzoeken hoe andere scholen hier mee omgaan, eventueel 
uitleg vragen aan helpdesk Parro. Op de kwaliteitskaart/werkwijzer 
rapporten komt te staan hoe de stappen zijn richting het openzetten van de 
rapporten.  
 

3.  GMR (Raad van Toezicht) 
Erik is hier vorige week geweest. Wat is er op scholen gebeurd rondom 
corona? Hierover is op verschillende niveaus besproken. Ook werd het 
scholenbezoek van de raad van toezicht besproken. 
 
Er is een vacature voor een onderwijsexpert in de Raad van Toezicht.  



 
 
 

Ter kennisgeving  (19.45 uur) 
4.  Analyses Medio 21/22  

We bekijken de medio analyses. Astrid legt uit hoe het formulier in elkaar 
steekt. We handelen vanuit ‘Doelen, Data, Duiden, Doen’ en de ib’ers 
bespreken dit met de leerkrachten tijdens een vakbespreking.  
Zijn de streefniveau ’s landelijk bepaald? Nee, dit bekijken we per groep. 
Het moeten haalbare doelen zijn. We zien dat er in alle groepen een mooie 
groei te zien is, verschil op vakgebied. We behalen niet overal de 
streefnorm van de inspectie.  
 
We zijn met elkaar aan het bekijken welke toetsen we kunnen laten vallen.  
 
Actiepunt, we komen terug op dit punt in de vergadering van juli. 
  

5.  Schoolscan NPO 

Astrid legt uit hoe de schoolscan in elkaar steekt. 
Er is veel uitgevallen door Corona, vanaf 8 maart is er weer veel opgepakt. 
Kunnen we een prioriteiten lijstje maken? 6 Schooldoelen is best wel veel, 
mogelijk maar 3 doelen oppakken. We praten met elkaar over de analyse bij 
professionalisering. Karlijn heeft iets gehoord over traject wat er op Fonkel 
loopt tav halfjaarlijkse doorstroom. We gaan dit verder uitzoeken. 
 

6.  Passend onderwijs  
We zijn nog meer passend onderwijs aan het aanbieden voor één leerling.  
De Wegwijzer heeft een hele grote spreiding van leerlingen in verschillende 
niveaus. Soms is het een uitdaging om daarin ieder kind het beste te bieden. 
 

7.  Lijn Sociaal Emotioneel 
Scoll wordt nu weer afgenomen voor kinderen die in november opvielen.  
Uitleg over Scoll kunnen we nog vaker communiceren met ouders.  
We zijn ook bezig met burgerschap, hier gaan we komend schooljaar mee 
verder.  
 
Week van de lentekriebels is in alle groepen behandeld in de week van 21 
t/m 25 maart. Dit leverde mooie gesprekken in de groepen op.  
 

8.  Quickscan ARBO 
We bekijken de uitslag van de Quickscan van de ARBO. Alle werknemers 
hebben deze ingevuld een aantal weken geleden. Astrid heeft volgende 
week een gesprek met de ARBO coördinator, waarin ze zich door hem laat 
adviseren. 
 



Er is één persoon geweest die alles heel negatief heeft ingevuld. Is dit zo 
omdat die persoon het ook echt zo ziet óf heeft hij/zij de vraagstelling 
verkeerd begrepen?  
 
Het zou interessant zijn om met elkaar in gesprek te gaan over bepaalde 
onderwerpen. Astrid heeft 2x per jaar voortgang- en 
functioneringsgesprekken met collega’s waarin deze onderwerpen ook aan 
bod komen. 
Is er de mogelijkheid voor een gezondheidscheck voor alle medewerkers?  
De onderwerpen die opvallen gaan we aanpakken, bijvoorbeeld het elkaar 
aanspreken op dingen. 
 

9.  Communicatie  
Communicatie vanuit de MR oudergeleding wordt opgepakt. Het is fijn als 
de nieuwsbrief direct op Parro staat en niet via een link. Hierdoor wordt de 
nieuwsbrief hopelijk beter gelezen.  
 

Instemming (20.00 uur) 

10.  Voorstel ouderbetrokkenheid  
Hoe kunnen we de MR en de ouderbetrokkenheid in zijn algemeen 
laagdrempeliger maken voor ouders, zodat ze kunnen functioneren als 
klankbord? Ouderbetrokkenheid is laag, bij het koffie-uurtje kwam 
vanmorgen niemand.  
 
Voorstel is om een klankbordgroep te creëren op Whatsapp waar ouders 
zich bij aan kunnen sluiten. De ouders die in de MR zitten worden 
beheerder en verzamelen reacties om in te brengen in de MR. De appgroep 
wordt zo ingericht dat er niet op elkaar gereageerd kan worden, maar 
alleen rechtstreeks naar de beheerders.  
De personeelsgeleding van de MR vindt dit een goed voorstel en ziet het 
zitten om dit uit te proberen.  
 
Wij, als personeelsgeleding, zouden het prettiger vinden om de 
vergaderingen live i.p.v. via Teams te doen. We discussiëren erover of het 
via Teams laagdrempeliger is voor ouders om aan te sluiten. We spreken af 
dat we beide gaan proberen. De volgende vergadering in mei is via Teams 
(gedeeltelijk openbaar), de laatste vergadering in juli is live.  
 
Via Parro of een nieuwsbrief willen we ouders uit gaan nodigen om deel te 
nemen aan de Whatsapp groep. De link van de groep kan gedeeld worden 
via Parro of de nieuwsbrief.   
 

11.  Schoolplan/jaarplan  
Schuiven we door naar de volgende vergadering. 
 

12.  Schoolformatieplan (instemming P) 
Schuiven we door naar de volgende vergadering.  



 

Acties Omschrijving Wie? 

1. Handleiding hoe rapporten in ouderportaal te 

lezen vanaf telefoon.  

Astrid  

2. Verzamelen documenten Teams/Cloud Esmee 

3. Voorbereiden agenda Erik  

4. Notulen Esmee/Marjan 

 

Onderwerpen vergadering 19 mei: 

-formatie 

-jaarplanning  

 

Onderwerpen vergadering 5 juli: 

-interventies n.a.v. de eindtoetsen en het jaarplan   

 

 
 

Advies (20.30 uur) 

13.  Vakantierooster/ studiedagen  
Schuiven we door naar de volgende vergadering. 
 
 
 
 

Afsluiting (20.45 uur) 

14.  Rondvraag: 
- We plannen nieuwe data voor de laatste twee vergaderingen van dit 

schooljaar. Donderdag 16 Juni komt te vervallen. Donderdag 19 mei 
bespreken we de formatie en de jaarplanning. Deze is dan online via 
Teams en gedeeltelijk openbaar voor ouders. Dinsdag 5 Juli 
bespreken we de interventies n.a.v. de eindtoetsen en het jaarplan.  

- We prikken nog een datum voor een gezellige afsluiting van het 
schooljaar.  

- Karlijn wil graag een keer de taligheid van het rekenonderwijs 
bespreken. 

- Astrid laat de nieuwe mogelijke logo’s van de Wegwijzer zien.  
- De opvang van Oekraïense kinderen wordt geregeld op Touwladder, 

Kleine Beer en De Wegwijzer. Er is overleg met de gemeente over 
welke stappen er gezet worden. De taalklas in Vught en Boxtel zijn 
ook ingeschakeld.  

 
15.  Sluiting (21.00 uur) 

De vergadering wordt om 21.56 uur gesloten.  
 


