
 

Notulen MR vergadering  
Datum: dinsdag 1 februari 2022 

Tijd: 19.30 uur-21.30 uur 

Aanwezig: 

Karlijn (lid ouders), Erik (voorzitter a.i. / GMR), Esmee (lid team), Marjan (lid team), Astrid 

(directeur), Lieke (gast)  

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. We heten Lieke welkom als gastlid 
van deze vergadering.  
 

2.  Acties n.a.v. de laatste notulen  
Er is een aanmelding voor een nieuw MR-lid. Heel fijn! De MR verdeling 
moet evenredig verdeeld zijn tussen ouders en docenten.  
 
 

Ter kennisgeving  (19.45 uur) 
3.  Personele mutaties  

Astrid heeft het team meegenomen in het traject. Later is de MR er ook bij 
betrokken. Er vinden in een groot gedeelte van de school veranderingen 
plaats na de carnavalsvakantie. Gelukkig hebben we iemand kunnen 
aannemen om bij ons op de Wegwijzer te komen werken. We zijn erg blij 
dat dat in deze moeilijke tijden is gelukt.  
 
Lieke vraagt op welke manier jonge leerkrachten gecoacht worden. Zowel 
directie, IB als de duo van een nieuwe leerkracht zetten daaropin. Blijft het 
team in evenwicht, niet te veel jonge/pas afgestudeerde leerkrachten? 
Directie juist blij met jonge aanwas, brengen ook veel nieuwe expertise en 
staan open voor feedback.  
 
De MR is goed meegenomen in het proces van de verschuivingen. Ze 
hebben mee mogen denken in de verschuivingen. Vanuit de MR wordt de 
vraag gesteld of er reacties zijn gekomen vanuit de ouders. Marjan heeft 
een positief bericht ontvangen van een ouder. Verder geen reacties gehad. 
 
Er is nog een puntje over de communicatie. Hoe heeft het kunnen gebeuren 
dat het eerder naar buiten is gekomen dan de bedoeling was? Astrid legt uit 



hoe dit heeft kunnen gebeuren. Voor een volgende keer letten we hier 
extra op.  
 

4.  Status schoolontwikkelingen  
Door de vele verschuivingen met het personeel i.v.m. zieke leerkrachten 
enz. staat ondersteuning en talentontwikkeling momenteel op een laag 
pitje. Talentontwikkeling in de bovenbouw staat even on hold. We mogen 
op dit moment nog niet groepsdoorbrekend werken. Na de 
carnavalsvakantie gaan we dit weer oppakken. Ijole nam het stukje 
talentontwikkeling voor haar rekening, Jarmaine gaat dit oppakken na de 
vakantie.  
 
De invalspool is vaak leeg. We moeten vervanging grotendeels zelf oplossen 
binnen de school. Wij hebben op dit moment geluk dat Karel ‘vrij’ rondloopt 
omdat Nicole haar blokstage loopt. Karel kan daardoor veel gaten opvullen. 
Dit is helaas nog maar tijdelijk. Verder worden ondersteuners veel 
doorgeschoven naar groepen. Het belangrijkste voor nu is dat we geen 
groepen naar huis hoeven te sturen. We hopen alles zo snel mogelijk weer 
op te pakken. 
 
We hebben een nieuwe methode voor rekenen gekozen, Getal en Ruimte 
junior. Hiermee starten we aankomend schooljaar. Deze methode sluit 
beter aan bij de visie van onze school.   
 
Bij de kleuters zijn we dit schooljaar gestart met kleuteruniversiteit. We 
volgen hier zes projecten per schooljaar van. Er staat een prentenboek 
centraal en van daaruit bieden we de vijf ontwikkelingsgebieden aan. Hier 
zijn we erg enthousiast over.  
 

5.  Tevredenheidsonderzoek personeel  
We krijgen een quickscan van de ARBO. Het personeel wordt daarin 
bevraagd naar hun welbevinden, veiligheid, werkdruk enz. Hier wordt een 
analyse van gemaakt waarmee we verder kunnen. Komen er bijvoorbeeld 
grote verschillen tussen directie en leerkrachten uit?  

  

6.  Leerlingvolgsysteem  
Wij zijn bezig met het zorgteam om naar de leerlingvolg kalender te kijken. 
Welke toetsen zijn echt nodig? Of is er een andere manier om dingen aan te 
tonen. Bij de kleuters zijn de kleutertoetsen al een aantal jaar afgeschaft. 
We volgen de kleuters via een observatiesysteem, Leerlijnen ParnasSys 
Jonge Kind.   
 
Binnen Cadans Primair zit Astrid in een leerteam wat onderzoekt welke 
toetsinstrumenten op de markt worden gebracht en welke eventueel 
passend zouden zijn voor een school. Er is tegenwoordig meer op de markt 
dan alleen CITO. Wat is passend voor onze school en onze leerlingen?  
 



Groep 4 en groep 5 gaan binnenkort meewerken aan pilot. We merken dat 
de executieve functies een steeds grotere rol spelen binnen de school en 
dat we hier meer aandacht aan willen geven. We zien dit als een 0-meting, 
zodat we een meetpunt hebben van waaruit we verder kunnen gaan 
werken.  
 
Op het gebied van sociaal-emotioneel hebben we ook een meetinstrument. 
We gebruiken hiervoor in groep 3 t/m 8 SCOL voor. Dit wordt ingevuld door 
de leerkrachten en in groep 6 t/m 8 vullen kinderen het zelf ook in. In de 
groepen 1-2 zit het stukje sociaal-emotioneel verwerkt in de jonge kind 
leerlijnen.  
 

7.  Rapporten  
Er zijn geen wijzigingen. Op donderdag 24 februari gaan de rapporten mee 
naar huis. Het medio rapport wordt digitaal gedeeld voor groep 3 t/m 8 
aangevuld met een portfolio, aan het einde van het jaar gaat er een 
papieren versie van het rapport mee naar huis. In groep 1-2 gaat het 
rapport 2x op papier mee naar huis.  
 
Leerkrachten kunnen ouders vaker attenderen op Parro om eens op 
ouderportaal te kijken. Astrid bespreekt dit in een bordsessie.  
 

8.  Passend onderwijs  
We merken dat het steeds lastiger wordt om voor alle kinderen passend 
onderwijs te bieden. We moeten als school veel verantwoorden en dus 
bewijzen om aan de buitenwacht duidelijk te maken wat we nodig hebben 
om een kind beter te begeleiden of om de vraag te stellen kunnen we deze 
leerling wel begeleiden? Samen met het samenwerkingsverband De Meijerij 
hebben we hierin stapjes gemaakt de afgelopen tijd. Het kost erg veel tijd 
en ondertussen proberen we het kind zoveel mogelijk te helpen, echter niet 
altijd met het juiste gevoel.  
 

De Raad van Toezicht is op bezoek geweest. Directie heeft inzicht gegeven 
in de status van de schoolontwikkelingen, de grote spreiding binnen de 
school qua populatie en de uitdaging die dat met zich meebrengt, onze 
teamontwikkeling en professionalisering.  
 

Tijdens IB -vergaderingen met alle intern begeleiders van de stichting 
worden ervaringen en ideeën uitgewisseld, zodat je samen kunt werken en 
elkaar kunt helpen.  
 
Wat doet dit met de werkdruk van leerkrachten? Deze werkdruk speelt 
zeker onder de leerkrachten. Zoals de grootte van de groep en alle 
leerlingen willen bedienen met wat voor hen het beste is.  
 

9.  Lijn sociaal-emotioneel  
Op dit moment zijn er geen vragen over.  



 
10.  Burgerschap (GMR)  

In de GMR is het gegaan over burgerschap. Vanuit verschillende visies is 
hierna gekeken en input gegeven aan de stichting.  
 
In het directieoverleg is het ook gegaan over burgerschap. In het team is dit 
ook besproken.  De komende tijd gaan we op de Wegwijzer eerst kijken 
waar we burgerschap al laten terugkomen voordat we meteen een 
methode hiervoor gaan aanschaffen. Alle leerkrachten gaan momenten 
verzamelen wanneer ze aandacht hebben voor burgerschap. Over een tijdje 
gaan we kijken naar de uitkomsten hiervan en kijken hoe we verder gaan.  
 

Instemming (20.00 uur) 

11.  MR lid  
De nieuw aangemelde ouder wordt officieel benoemd. Vanaf de volgende 
vergadering is ze van harte welkom. Er zijn dit keer geen verkiezingen nodig, 
omdat er maar één aanmelding is.  
 

12.  Communicatie  
Hier is het al over gegaan in punt 3.  
Parro is een fijn communicatiemiddel, maar live contact blijft het prettigst. 
Na schooltijd staan leerkrachten op het schoolplein om vragen te 
beantwoorden.  
 

13.  Begroting  
De wensen die we hadden voor de Wegwijzer zijn ingewilligd.  
 

14.  Uitbreiding school/verbouwing  
Het oude gedeelte van de school wordt geschilderd. De buitenkant van de 
school gaat schoongemaakt worden vanuit budget dat over is vanuit de 
nieuwbouw.  
 
Is er nog bouwbudget over voor een airco in de school voor in hete zomers? 

We hebben klimaatbeheersing in de school. Op termijn willen we de luifels 

vervangen voor screens. 

 
De laatste puntjes op de i worden nog gezet in de nieuwbouw zoals een 
goed werkende deurbel, intercom, verwarming enz.  
 

15.  Werkdruk/middelen  
Er zijn op dit moment geen wijzigingen. Dit is opgenomen in de formatie.  
 

Advies (20.30 uur) 

16.  / 
 
 

Afsluiting (20.45 uur) 



 

Acties Omschrijving Wie? 

1. Het punt rapporten terug laten komen op de 

volgende vergadering. 

Erik  

2. Leerkrachten gaan ouders vaker op 

ouderportaal attenderen via Parro.  

Astrid  

3. Verzamelen documenten Teams / Cloud Esmee 

4. Voorbereiden agenda Erik 

5. Notulen Esmee/Marjan 

 

Onderwerpen volgende vergadering: 

-Rapporten  
-resultaten cito’s  

17.  Rondvraag 
Karlijn: Hoe zijn de ICT-middelen ingesteld qua veiligheid?   
 
Er zijn Cadansbreed filters ingesteld waardoor kinderen bepaalde sites niet 

tegen kunnen komen op het internet. Kinderen zijn ondernemend en 

vinden soms creatieve oplossingen om toch bepaalde sites te vinden. 

Hierover wordt dan het gesprek aangegaan. We willen onze leerlingen er 

dan juist op wijzen wat wel/niet gepast is.  

 
Astrid: Er wordt een nieuw logo voor de school ontworpen. Vrolijkonline 
gaat een nieuw logo ontwikkelen, met input vanuit leerlingen en huidige 
logo.   
 

18.  Sluiting (21.00 uur) 
De vergadering wordt om 21.25 uur gesloten.  
 


