
Agenda MR vergadering  
 

Datum: 1 november 2022  

Tijd: 19.30 uur-21.00 uur 

Opening 

1. Vaststellen agenda   
De vergadering wordt geopend om 19.30 uur en de agenda wordt vastgesteld. Er is 1 
punt aan de rondvraag toegevoegd en drie vragen vanuit ouders.  

 

2. Acties n.a.v. de laatste notulen (MR) 
a. Schoolgids bekijken en goedkeuren 

De schoolgids is goedgekeurd op datum en ondertekend door de voorzitter 
van de MR.  

 

Openbare punten 

3. Vragen vanuit ouders 
a. Plusklas 

We bekijken per kind wat de behoeftes zijn en wat we kunnen bieden binnen 
de groep. Ervaringen uit het verleden geven aan dat kinderen het niet altijd 
fijn vinden om buiten de klas aan het werk te gaan. Groepsoverstijgend 
worden er ook activiteiten aangeboden. We bekijken wanneer de behoefte er 
is en wat er op dat moment nodig is. Zo bekijkt bijvoorbeeld onze 
rekencoördinator ook mee welke behoeften er zijn en waar zij op kan 
inspelen.  
 

b. Rekentoetsen in ouderportaal  
Methode gebonden toetsen en de niet-methode gebonden toetsen worden 
vermeld in het ouderportaal.  
 
Op dit moment is door technische redenen niet alles zichtbaar in het 
ouderportaal. Dit is reeds verholpen.  

 
c. Vragen over halfjaarlijkse doorvoer  

In het verleden is het hier wel eens over gegaan. Wat zijn hier de voor- of 
nadelen van?  
 
Je moet goed bekijken wat dit voor impact heeft op het kind. Zowel op het 
sociale vlak als het cognitieve vlak. Het onderwijssysteem wat wij hebben 
leent zich hier niet voor. We hebben op dit moment geen ambitie om dit 
verder te onderzoeken.  

 
4. Highlight report projecten bespreken 

We hebben vorig jaar bewust gekeken op welke manier we PLG’s en Kwaliteitsteams 
gaan inrichten en aan welke doelen we gaan werken. Ieder team zorgt voor een 



eigen kwaliteitskaart waarop staat welke stappen zij gaan maken en wat het tijdsplan 
is.  
Van deze acties is een overzicht gemaakt in PowerPoint.  
 
We willen tijdens de vergaderingen de updates en actiepunten van de afgelopen 
periode bekijken. Dit willen we overzichtelijk in een PowerPoint zetten, zodat het 
efficiënter werkt.  
 
Educatief cluster 
Alle ouders van de school, het kinderdagverblijf en de bso hebben een enquête 
gekregen over een infoavond kindcentrum breed.  
Ook is het ontruimingsplan besproken. Alle partners hebben een 
ontruimingsoefening gehad.  
 
Werkdrukmiddelen 
Onze gymdocent komt een ochtend in de week extra, zodat de kleuters een eigen 
gymmoment hebben en deze leerkrachten ook tijd hebben voor andere taken. 
 
Op dit moment wordt er met alle medewerkers voortgangsgesprekken gevoerd.  
 
Communicatie 
Betere communicatie over ouderportaal. Uitleggen waarom hij tijdelijk dicht is.  
Ouders geven terug dat het prettig is dat er een scholengroep is aangemaakt in 
Parro, waardoor ze gemeenschappelijke berichten maar één keer ontvangen.  
 
Passend onderwijs 
We werken nog steeds met de pilot van de Meijerij.   
 
Als team hebben we scholing gehad in EDI (expliciete directe instructie model). In 
februari vinden er ook groepsbezoeken plaats om mee te kijken wat er al goed gaat 
en wat er nog meer versterkt kan worden.  
 
Gezonde school 
Volgend schooljaar moeten we weer aantonen dat we nog steeds dit certificaat 
verdienen. Onze toekenning is op voeding, bewegen en welbevinden beoordeelt. We 
behouden wat we nu hebben, maar voegen nu niks extra’s toe.  
 
Rapporten 
De oudergeleding van de MR maakt een instructie over hoe je op het ouderportaal 
een rapport kunt lezen.  
 
PLG toetsing 
Aan het einde van dit schooljaar willen we als team een keuze hebben gemaakt in 
welke toetsinstrumenten er passen op de Wegwijzer en welke wij gaan kiezen. Op dit 
moment worden de mogelijkheden onderzocht en wordt er een visie opgesteld.  
 
PLG taal  



Vanaf volgend schooljaar willen we gaan werken met een nieuwe taalmethode. Op 
dit moment wordt er onderzocht welke taalmethodes er zijn en welke passen bij de 
Wegwijzer. Er zijn verschillende zichtzendingen aangevraagd. Uiteindelijk gaat er 
gekozen worden tussen twee methodes na het uitvoeren van een pilot.  
 
Vraag MR; is het niet teveel om volgend schooljaar én een nieuwe taalmethode én 
een nieuw toetsinstrument te implementeren?  
Wij denken dat dit juist ook voor nieuwe energie kan zorgen, omdat we niet tevreden 
zijn over de huidige taalmethode en de toetsinstrumenten die we nu gebruiken.   
 
KT onderzoekend leren 
Vorig schooljaar zijn we hier al fanatiek mee begonnen, dit jaar zetten we de lijn 
door. Groep 7 en 8 zijn hier vorig jaar al flink mee gestart. We zijn nu bezig om een 
doorgaande lijn van groep 3 t/m 8 te creëren en ook schoolbrede thema’s toe te 
voegen.  
 
KT bewegend leren  
Deze parkeren we even i.v.m. tijdsgebrek.  

 
KT kleuterontwikkeling 
Met het KT kleuterontwikkeling zijn we op bezoek geweest bij een collega school om 
daar inspiratie op te doen en samen te sparren over de manier waarop zij de 
leerlijnen van het jonge kind inzetten. Van daaruit hebben we ons eigen handelen in 
de praktijk aangepast en werken we nu efficiënter.  
 
KT sociaal-emotionele ontwikkeling 
Deze parkeren we even i.v.m. tijdsgebrek.  

 
PLG talentontwikkeling  
Deze parkeren we even i.v.m. tijdsgebrek.  

 
5. Evaluatie afschaffen ouderavond 

Een aantal ouders hebben aangegeven dat ze het jammer vonden dat de 
informatieavond dit jaar anders vorm gegeven is. Deze ouders hadden het fijn 
gevonden om de informatie live te krijgen en niet rondgestuurd via een PowerPoint. 
Ook bij grotere overgangen van bijvoorbeeld groep 2 naar 3.  
 
We merkten dat in groep 8 de respons laag was bij de kijkmiddag. Bij voornamelijk de 
onderbouw is de kijkmiddag goed bezocht.  
We merkten dat de informatieavond zoals we die voorheen deden ook niet altijd 
goed bezocht werden. Er waren weinig vragen op deze avonden, en niet altijd volle 
klassen. Daarom zijn we op zoek gegaan om dit op andere manieren vorm te geven. 
Er was nu ook maar één moment voor ouders om te komen kijken. Misschien 
verspreiden over meerdere dagen? 
 
In het team gaan we de informatieavond/middag nog evalueren en bekijken wat we 
volgend jaar anders gaan doen.  



 
 

6. Draaiboek Covid (goedkeuring MR) 
In de GMR is besproken dat het draaiboek omtrent covid goedgekeurd moet worden 
door de MR. Er is nu onduidelijkheid of hij alleen besproken moest worden in de 
GMR of ook goedgekeurd . 
 
Dit wordt na gevraagd en we komen er een volgende keer op terug.  

 
7. GMR 

a. Besteding binnengekomen gelden bovenschools  
Er is over het schooljaar 2021-2022 nog extra geld binnen gekomen bij Cadans 
Primair. Het idee van Marianne (bestuurster) is om de NPO plannen te verlengen, 
deze lopen tot juli 2023. Het geld wat overblijft wordt verdeeld over de scholen.  
Over twee weken heeft Astrid een afspraak met Marianne voor de 
begrotingsplannen.  
 

Besloten punten 

 
 
 

Afsluiting 

8. Rondvraag 
- Zoals besproken zouden we 22 juni vervangen door twee andere data. Voorstel 

voor de nieuwe data is donderdag 25 mei en woensdag 28 juni.  
 
- Moet de rekenmethode niet op de voortgangsreportage gezet worden?  

Nee dit hoeft niet omdat er al een KT rekenen is en dit daarin wordt opgepakt.  
 

 
9. De vergadering wordt om 21.10u gesloten. 

 

 


