
Agenda MR vergadering  
 

Datum: 12 januari 2023   

Tijd: 19.30 uur-21.30 uur 

Opening 

1. Vaststellen agenda   
De vergadering wordt geopend om 19.35 uur.   

 

2. Acties n.a.v. de laatste notulen (MR) 
a. Bespreking met Astrid over voortgang.  
We bespreken samen kort de vorige vergadering.  

 

Openbare punten 

3. Status schoolontwikkelingen (PLG’s en KT) 
a. Toetsing/ leerlingvolgsysteem  
We werken al jaren met CITO in de groepen 3 t/m 8. Er is veel ontwikkeling 
gaande in Nederland op het gebied van toetsing. We hebben onderzoek gedaan 
naar welke toetsinstrumenten er zijn op dit moment en welke er past bij onze 
school. Ook hebben we de visie van de school op het gebied van toetsing herzien. 
We willen minder vergelijken, meer de ontwikkeling van het kind in beeld 
hebben. We hebben gekeken naar de toetsinstrumenten ‘Leerling in beeld’, ‘IEP’, 
‘Boom’ en ‘Dia’. Daaruit hebben we IEP en Dia gefilterd en over deze twee 
instrumenten voorlichting voor het hele team gehad of gaan we krijgen. Beide 
instrumenten gaan we uitproberen op verschillende gebieden en bij verschillende 
leerlingen. Daarbij vragen we ook naar de mening van de leerlingen.  
 
Vanaf het nieuwe schooljaar willen we met het nieuw gekozen toetsinstrument 
aan de slag gaan. In april/mei 2023 willen we de knoop gaan doorhakken.  
 
b. Taal  
De huidige taal/spellingmethode mogen we gaan vervangen. De werkgroep taal 
heeft gekeken welke methodes er op dit moment allemaal zijn en welke punten 
wij als school belangrijk vinden in een taalmethodiek. Na een aantal 
zichtzendingen kwamen we er achter dat we nog niet een goed genoeg beeld 
hebben van de diverse methodes om een goede keuze te kunnen maken.   
 
We zijn er dit jaar achter gekomen dat het invoeren van een nieuwe methode (dit 
schooljaar rekenen) erg veel tijd en energie kost om het goed te implementeren. 
Op dit moment is het nog niet haalbaar om ook meteen aankomend schooljaar 
met een nieuwe taalmethode te starten.  
 
In december 2023 willen we de keuze maken en in 2024  gaan we dan de nieuwe 
methode alvast implementeren zodat we vanaf schooljaar 2024-2025 goed 
kunnen starten.  
 



4. Burgerschap  
We hebben in kaart gebracht wat wij als school doen aan burgerschap in de 
verschillende vakgebieden en hier een werkwijzer van gemaakt. Hierin staan drie 
onderdelen beschreven: kennis van jezelf, kennis van de ander, kennis van de wereld. 
Per onderdeel hebben we beschreven met welke methodieken en activiteiten we dit 
doen op de Wegwijzer.  

 
5. Terugkoppeling schoolspecifiek arrangeren  

Voor de kerstvakantie hebben het team en ouders van leerlingen met specifieke 
behoeftes een enquête ingevuld over hoe het schoolspecifiek arrangeren tot nu toe 
bevalt. Ouders en het team zijn tevreden. Leerkrachten voelen zich gesteund omdat 
je samen met meerdere leerkrachten naar leerlingen kunt kijken.  
 
We hebben gekeken naar waar de behoeftes van het team liggen op het gebied van 
scholing, waar liggen nog vragen. In oktober heeft het team scholing gehad op het 
gebied van EDI ( expliciete directe instructie) om ons daar verder in te gaan 
specialiseren. In maart gaan we hiermee verder.  
 
Volgende week krijgen we een TOS-beleving om te ervaren hoe het is als je een 
taalontwikkelingsstoornis hebt.  

 
6. Aanwas MR leden  

Een ouderlid van de MR is gestopt. In de klankbordgroep van de MR ouders is alvast 
een oproepje geplaatst of er interesse is. In de volgende nieuwsbrief wordt een 
oproep gedaan voor een nieuw MR-lid en wordt de klankbordgroep nog een keer 
onder de aandacht gebracht.  
 
Het doel is om aan het begin van het nieuwe schooljaar weer op volle sterkte te zijn 
met de MR.  

 
7. Terugkoppeling GMR 

a. Resultaten schooljaar  
b. Begroting 
c. Gesprek RvT 
 
Over bovenstaande punten is het in de afgelopen GMR vergadering gegaan. De 
raad van toezicht sloot ook aan bij de GMR. Dit doen ze eenmaal per jaar. Er is 
uitleg gegeven wat hun rol is.   

 
8. Begroting 2023- 2024  

Eind februari wordt er nieuw meubilair geleverd, zodat alle klassen dan voorzien zijn.  
We mogen de teamkamer opnieuw inrichten. Er komen nieuwe biebkasten in de 
school. We groeien nog steeds, hoeven qua formatie niet in te leveren. Qua 
cultuurgelden krijgen we iets meer geld per leerling.  

 

Besloten punten 



 

Afsluiting 

9. Rondvraag 
 
vragen vanuit ouders van de klankbordgroep: 
- Gezonde school 

Ouders geven terug dat kinderen regelmatig met nog volle lunchtrommels of 
fruitbakjes thuis komen. Sommige kinderen geven aan dat ze te weinig tijd 
hebben om te eten. In de ochtend is er een kwartier om fruit te eten en te 
drinken. In de middagpauze is dat rond de 20 minuten. (kleuters uitgezonderd).  
We bespreken het in het team, zodat we er met z’n allen weer alert op zijn. We 
merken ook dat sommige kinderen veel mee krijgen. Ook zien we weer een 
toename van koekjes/toastjes.  
 
Een ouder vroeg zich af of er nog veel bewogen wordt in het kader van de 
gezonde school? We spelen drie kwartier buiten per klas in de groepen 3 t/m 8. 
Elke maandagochtend zitten de groepen 3/4/5 samen in de kuil en worden de 
junior coaches besproken met de kinderen. We zijn ook bezig met bewegend 
leren lessen en een Energizer tussendoor. Twee keer per week krijgen de 
kinderen gymlessen.  
 
Tip → ouders meer meenemen in de communicatie. Wellicht kinderen hierin een 
rol laten spelen door bijvoorbeeld het maken van een filmpje over een 
onderwerp.  
 

- Handengroep/klusklas 
Een ouder vroeg zich af of er nog wordt nagedacht over een klusklas, na 
aanleiding van goede verhalen van een andere school.  Wij hebben hiervoor niet 
gekozen. Op de Wegwijzer hebben wij juist voor de insteek gekozen om alle 
kinderen te laten ervaren welke talenten ze hebben, zowel in denken als in doen.    

 
                    De vergadering wordt om 21.21 uur gesloten. 
                    Volgende vergadering is maandag 13 maart, 19.30 u via Teams.  

 

 


