
 

Notulen MR vergadering  
Datum:  5 juli 2022 

Tijd: 19.30 uur-21.30 uur 

Aanwezig: allen   

Opening    
1.  Vaststellen agenda 

De vergadering wordt om 19.33 uur geopend. Er zijn twee ouders aanwezig 
als toehoorders. 
  

2.  Acties n.a.v. de laatste notulen  
Er waren geen acties n.a.v. de laatste notulen. 
 

Openbare punten  
3.  Rapporten  

Het is niet duidelijk waarom het ouderportaal een tijdje gesloten was. We 
hadden eerder moeten communiceren naar ouders, dat het ouderportaal 
gesloten wordt wanneer we bezig zijn met het invoeren van de cito’s en het 
maken van de rapporten. Dit wordt opgenomen in de brief die aan het 
begin van het schooljaar wordt gedeeld met daarin uitleg over het 
ouderportaal. Ook zouden we dit nog extra kunnen toevoegen aan het 
portfolio wat de kinderen 2x per jaar meekrijgen.  

 
De Wegwijzer heeft ervoor gekozen om het eerste rapport digitaal open te 
zetten en het tweede rapport op papier mee te geven. Sommige scholen 
hebben alleen nog maar digitale rapporten.  

 
Er komt een uitleg met behulp van screenshots hoe het rapport te lezen op 
een iPhone of een Android. De oudergeleding gaat dit samen met de 
directeur maken.  

 
Het lijkt ons het beste om vlak voor het rapport de uitleg nogmaals te delen, 
zodat het vers in het geheugen zit bij ouders.  

 
Volgend jaar gaan we met ouders evalueren hoe het op deze manier 
werken met de rapporten bevalt. Dan hebben we deze rapporten 3 jaar 
gehad. We gaan dit meenemen in het oudertevredenheidsonderzoek 
volgend schooljaar.  
 



 
4.  Formatieplan  

De formatie is hetzelfde gebleven als besproken in de vorige vergadering. 
Het proces van het splitsen van de huidige groep 3 is goed verlopen. De 
kinderen en ouders zijn meegenomen in het proces van de verdeling. Er zijn 
geen reacties hierop gekomen. A.s. donderdagmiddag is het wenmoment in 
de nieuwe klas.  
 

Gelukkig hebben we genoeg personeel en is onze formatie compleet. De 
invallerspool is bijna leeg. Op het moment dat we te maken krijgen met veel 
ziekte onder leerkrachten wordt er gekeken welke mensen er ambulant zijn 
en wie we kunnen inzetten.  
 

5.  Schoolscan  
We bespreken de schoolscan en de doelen die we gesteld hebben aan het 
begin van het schooljaar. Aan de hand van de gegeven smileys bekijken we 
of de gestelde doelen zijn behaald of nog aandacht verdienen.  
 
Klik! helpt ons om de juiste groepen te vormen om met deze doelen aan de 
slag te gaan, zodat in alle PLG’s en kwaliteitsteams alle types 
vertegenwoordigd zijn.    
 

6.  Leerlingvolgsysteem  
We gaan komend schooljaar onderzoeken of alle toetsen die we doen nog 
nodig zijn of anders moeten. We gaan inventariseren wat er op de markt is 
en wat passend is voor onze school.  
 
Halverwege volgend schooljaar laten we dit terugkomen in een MR 
vergadering, eventueel met een presentatie van wat er tot dan onderzocht 
is.  
 

7.  Passend onderwijs  
Laten vallen toetsen (actiepunt maart) zie punt 6.  
 

8.  Analyse schoolresultaten  
We bespreken de resultaten op het gebied van rekenen, begrijpend lezen 
en taal/spelling van de afgelopen drie jaar. Het valt op dat we qua 
taal/spelling niveau achteruit gaan. Ligt dit aan de methode of aan de toets? 
Komend schooljaar gaan we kijken naar een nieuwe taal/spellingmethode, 
omdat onze huidige methode is afgeschreven. We gaan komend schooljaar 
wel alvast bekijken wat we aan de huidige methode van taal/spelling 
kunnen veranderen om beter aan te sluiten bij de taal en spellingsnorm.   
 
In het team hebben we de resultaten besproken en hier conclusies uit 
getrokken.   
 
 
 



9.  Communicatie  
Hebben we al besproken in de andere punten.  
 

10.  Werkdruk  
Op dit moment hebben we hier geen nieuwe informatie over. We hebben 
vanuit het team geen nieuwe dingen vernomen.  
 

11.  Jaarplan  
 

12.  Nieuwe rekenmethode (taligheid)  
Groep 2 t/m 7 gaan starten met de methode getal en ruimte junior volgend 
schooljaar. Groep 8 werkt nog een jaar met wereld in getallen, omdat het 
teveel vraagt om dit voor een jaar nog om te gooien. 
 
Op dit moment worden in de groepen 3 t/m 6 al gebruik gemaakt van een 
opstapprogramma, om zo goed voorbereid volgend schooljaar in te gaan.  
 
We hebben muiswerk aangeschaft. Digitale methode om op school en thuis 
nog eens te oefenen met de oefenstof. Werkt adaptief.  
 

13.  Douchen na de gymles 
Als school hebben we het beleid dat groep 3 t/m 8 doucht na de gymles.  
 
We merken dat mede door het coronabeleid, minder sporten enz. het 
douchen veranderd is. Het kost meer tijd en energie om de kinderen onder 
de douche te krijgen, kinderen lijken zich minder prettig te voelen, 
personeel vindt het niet prettig om de kleedkamers in te lopen bij 
jongens/meiden. Sportclubs douchen ook niet meer. We hebben nu de hele 
week de boiler aan voor twee dagen gym. Binnen de stichting zijn wij een 
van de weinige scholen die nog douchen na de gymles. Op de middelbare is 
dit vaak ook al niet meer. Hoe denken de ouders hierover? Ouders 
begrijpen de argumenten die school stelt, maar hebben ook nog een aantal 
vragen.  
 
Ouder- en personeelsgeleding stemmen in met de wijziging.  
 
De regeling gaat komend schooljaar in. Voor de vakantie wordt dit en de 
bijbehorende afspraken rondom deo/washandjes met ouders 
gecommuniceerd.  
 

14.  Jaarverslag MR  
De ouders vanuit de MR maken een jaarverslag. Zij maken hier samen een 
afspraak voor.  
 

Besloten punten  
15.  /  

 



 

 

Onderwerpen volgende vergadering: 
- jaarplan op de agenda aan het begin van het nieuwe schooljaar  

-volgend schooljaar even kritisch kijken naar de jaarplanning van de MR. Waarom staan 

bepaalde punten erop. Wat moet blijven, wat kan eventueel geschrapt worden.  

-nieuwe rekenmethode volgend jaar regelmatig op de agenda te zetten om te evalueren hoe 

dit loopt.  

 

 

Afsluiting (20.45 uur) 

16.  Rondvraag 
- Vraag van een ouder: is het mogelijk om in Parro één groep aan te 

maken waarin alle ouders van de school zitten, zodat elk gezin een 
algemeen bericht maar één keer krijgt.  
 

- Op sommige scholen worden een aantal studiedagen opgespaard 
om zo een extra week vakantie te kunnen geven in bijv. juni. Is dit 
een optie om een keer over na te denken? Voor volgend schooljaar 
is dit te kort dag. Wel kunnen we volgend schooljaar bespreken hoe 
we hierin staan.  

 
17.  Sluiting (21.30 uur) 

De vergadering wordt om 21.40 uur gesloten.  
 


