
 

Notulen MR vergadering  
Datum: donderdag 19 mei 2022 

Tijd: 19.30 uur-21.30 uur 

Aanwezig: allen  

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

1.  Vaststellen agenda 

Er zijn twee ouders aanwezig als toehoorder. Er zijn positieve reacties op de 
MR app gekomen van ouders en punten die ingebracht kunnen worden. 
 

2.  Acties n.a.v. de laatste notulen  
Sommige actiepunten van de vorige notulen schuiven we door naar de 
volgende vergadering, zoals het punt toetsen. Blijven we bij cito? Of 
stappen we over naar een andere toets waarmee we ook de vaardigheden 
van de kinderen kunnen toetsen.  
 

Openbare punten  
3.  Opvolging Oekraïense leerlingen binnen Cadans 

Afgelopen maandag is er overleg geweest met de drie betrokken scholen. 
De Touwladder heeft nu zes kinderen op school, de Kleine Beer twee 
kinderen. Bij ons op de Wegwijzer nog geen kinderen tot nu toe.  
 
Mochten er na augustus nog kinderen binnen stromen komt er 
waarschijnlijk een taalklas in St Michielsgestel. Het kost nu veel moeite om 
voor een klein aantal kinderen onderwijs te verzorgen. Op dit moment 
geven docenten van buitenaf deze kinderen les, geen docenten van de 
school zelf.  
 
Op de GMR heeft Erik begrepen dat het anders wordt verteld. Dat scholen 
zelf leerkrachten aan het regelen zijn.   
 
De school regelt de locatie en denkt mee. De gemeente regelt de rest.  
 

4.  Evaluatie nieuwbouw  
De harde regenbuien hebben er vandaag voor gezorgd dat er een lekkage is 
gekomen in het stuk waarbij het oude gedeelte van de school het nieuwe 
stuk school raakt. Hier is reeds actie opgezet.  
 



Het is in de nieuwbouw een stuk koeler. Het scheelt op sommige 
momenten zes graden. De ruimtes zijn nog steeds fijn in gebruik. Ook de 
BSO lokalen worden af en toe gebruikt onder schooltijd. De kleuterklassen 
vinden het erg fijn om binnendoor naar de gymzaal te kunnen lopen.  
 
Alle klassen waar groepen zitten hebben inmiddels nieuw meubilair. De 
twee tussenlokalen worden volgend jaar ook voorzien van nieuw meubilair. 
 
Vraag vanuit een ouder over de nieuwe gymzaalvloer. Er is gehoord dat niet 
alle materialen meer gebruikt kunnen worden door de nieuwe vloer.  
Dit verhaal klopt niet. Er ligt nu een evenementenvloer. Alle ondergrondse 
materialen zijn vernieuwd en kunnen goed gebruikt worden. Ieder jaar 
wordt de gymzaal en alle materialen gekeurd.   
 
Er wordt bij Fonkel uitgebreid door middel van een noodunit, op termijn 
wordt dit permanente aanbouw. Dit heeft geen invloed op de Wegwijzer.  
 

5.  Lijn sociaal-emotioneel/ mindset 
Tijdens talentontwikkeling in de groepen 6 t/m 8 wordt mindset ook als 
onderdeel in het circuit gegeven.   
 
SCOLL wordt ingevuld door alle leerkrachten van groep 3 t/m 8 in 
november. Bij de groepen 6 t/m 8 vullen de kinderen het zelf ook in. De 
tweede meting in april wordt alleen gedaan bij kinderen die opvielen in de 
eerste meting. De andere kinderen houden we natuurlijk ook goed in de 
gaten door middel van observaties. Welbevinden staat hoog in het vaandel.  
We zijn als school verplicht om 1x per jaar te monitoren. 
 
Tijdens de pauzemomenten is er ook ruimte om situaties die zich voordoen 
te bespreken met kinderen. Verder checken de kinderen regelmatig in 
doormiddel van hun picto of afbeelding bij de smiley te hangen hoe je je 
voelt. De leerkracht gaat hier dan verder op in met de leerlingen.  
 

6.  Educatief cluster (het kindcentrum) 
Het BHV plan is herzien. Wie zijn de BHV’er, wat doe je in geval van nood 
enz. Door de nieuwbouw is dit plan aangepast, omdat er nieuwe 
vluchtroutes zijn voor bepaalde groepen. Alle BHV’ers van het kindcentrum 
hebben samen een herhalingscursus gehad. Er zijn op school vijf 
leerkrachten, drie medewerkers van Blij en 3 medewerkers van de BSO die 
BHV’er zijn.  
 
We doen steeds meer dingen samen als partners, we weten elkaar goed te 
vinden en delen naast inhoudelijke veranderingen ook lief en leed.  
 

7.  Schoolplan/jaarplan  
Het schoolplan loopt nog, deze geldt nog twee jaar. Op de komende 
studiedag gaan we bekijken welke jaarplannen we behaald hebben en 



welke jaarplannen we volgend schooljaar doortrekken. De organisatie KLIK 
komt ons hierbij helpen op de komende studiedag van 1 juli.  
 

8.  Vakantierooster/ studiedagen  
De studiedagen van komend schooljaar worden gedeeld met de ouders. Er 
is gekeken dat het op verschillende dagen in de week is. Er wordt door de 
ouders ingestemd met het vakantie-studiedagenrooster. Studiedagen zullen 
gedeeld worden met ouders.  
 

9.  Communicatie  
Op dit moment zijn er geen punten om te bespreken.  
 

10.  Informatieavond groep 3 t/m 8 
De afgelopen jaren is er in een van de eerste weken van het schooljaar een 
informatieavond voor groep 1 t/m 8. In de eerste weken zijn er ook 
startgesprekken. We willen voor ouders en leerkrachten de druk weghalen 
in de eerste weken.  
 
We hebben als team het idee opgepakt om de informatieavond voor groep 
1-2 te laten staan zoals hij is. Deze wordt als erg waardevol ervaren.  
De ouders van de groepen 3 t/m 8 krijgen in de eerste weken van het 
schooljaar de informatie digitaal. Na de herfstvakantie wordt er dan een 
inloop uur georganiseerd voor ouders om binnen te lopen en vragen te 
delen die er zijn. De kinderen zitten dan al wat langer in de klas en op dat 
moment zijn er misschien meer vragen. De precieze invulling van dit koffie-
uurtje moet nog verder uitgewerkt worden.  
 
We willen ook nog graag een keer een informatieavond houden als 
kindcentrum, waarbij er verschillende onderwerpen aanbod komen. Ouders 
kunnen dan kiezen waar ze graag nog meer over willen horen.  
 

Besloten punten  
11.  Schoolformatieplan (instemming P) 

Astrid deelt de groepen verdeling tot nu toe. De leerkrachten per groep zijn 
nog niet bekend.  
 
We plannen een nieuwe vergadering op dinsdag 31 mei om 19.00 uur om 
de formatie van 22-23 te bespreken inclusief de leerkrachten bij de juiste 
groep.  
 

Afsluiting  
12.  Rondvraag 

Zijn er veel vragen gekomen over bijdrage schoolreis? Nee. De prijs is tot 
stand gekomen vanuit de enquête die bij ouders is afgenomen.  Vanaf 
volgend schooljaar willen we het geld voor het schoolkamp ook digitaal 
gaan innen i.p.v. envelopjes mee naar school toe.  
 



 

Acties Omschrijving Wie? 

1. Verzamelen documenten Teams / Cloud voorzitter 

2. Voorbereiden agenda voorzitter 

3. Notulen personeel 

 

Onderwerpen volgende vergadering: 

- Toelichting op de nieuwe rekenmethode. Vanuit welke visie is deze gekozen.  
- Eerste vergadering in het nieuwe schooljaar terugkomen op het jaarplan en de 

gekozen doelen.  
 

 

Mededeling Astrid: de uitslag van route 8, eindtoets is binnen. De kinderen 
hebben zichzelf overtroffen! Zes kinderen hebben hoger gescoord dan hun 
advies, waarvan er bij drie kinderen het advies heroverwogen gaat worden.  
 

13.  Sluiting (21.30 uur) 
De vergadering wordt om 21.41 uur gesloten.  
 


