
 
Notulen MR-vergadering maandag 11 november 2019 
Aanwezig: Wilco, Arco, Patricia, Nicole, Cynthia, Willy, Marcelle, Renate en Sandra. 
 
 1.  Welkom 
Wilco heet iedereen welkom. 
 
 2.  Vorige notulen 23  september 2019  
Wilco stuurt zijn opmerkingen over de notulen nog naar Sandra. 

- actiepunten behandelen 
De actiepunten zijn behandeld. 

- aandacht voor de kruisjes bij het rooster van aftreden in het jaarplan 
Wilco mailt het aangepaste MR-jaarplan. 
 
3.   Mededelingen directie 

- inspectiebezoek 
Het samenwerkingsverband heeft een verificatieonderzoek bij vier scholen gedaan.  
Op onze school heeft de inspectie eerst met het MT gesproken; daarna met de 
IB-ers en een aantal collega’s. 
De doelen die gesteld zijn door het samenwerkingsverband zijn goed zichtbaar bij 
ons op school. De inspectie is erg onder de indruk van het preventieve werken door 
middel van de inzet van de co-teachers, onderwijsassistenten en de specialisten bij 
ons op school. Onze ondersteuning is erg breed en gedegen.  
We zijn volgens de inspectie toe aan een verdiepingsslag: 

- terugkoppeling SMW naar de leerkrachten 
- verantwoording: hebben wij goed zicht op de ontwikkeling / inzet / hoe weet je 

dat ieder kind op de best passende plek is. Toon aan hoe effectief de extra 
inzet is. Ga hierover met elkaar in gesprek en blijf daar scherp op. 

- bespreken op teamniveau: verwijzen wij op tijd, te vroeg of te laat naar het SO 
en SBO en wordt er dan ook besproken hoe een eventuele terugkeer 
plaatsvindt.  

In principe zijn we over vier jaar weer aan de beurt voor inspectiebezoek. 
Tegenwoordig worden de besturen veel meer onder de loep genomen.  

- schoolplein afronding 
Na de herfst wordt het doolhof plus een groenstrook geplaatst. Het duikelrek wordt 
weggehaald.  

- terugkoppeling workshopavond 
Het was een fijne avond. De opkomst was niet hoog maar de gesprekken waren heel 
positief. Er waren ongeveer 40 mensen.  

- aanmelding oproep invalkrachten 
De oproep heeft één ouder opgeleverd vanaf januari. De oproep wordt herhaald na 
de kerst. Het noodplan is gemaakt maar indien nodig worden de mensen van 
passend onderwijs ingezet. 

- vacatures 
Er zijn twee vacatures per 1 januari 2020. Anita Yntema, IB-er van groep 5 t/m 8 en 
Ernst-Jan Huising leerkracht groep7b gaan op een andere school binnen de stichting 
werken. 



De vacatures zijn vrijdag 8 november verstuurd. Op dinsdag 19 november en 
woensdag 20 november zullen de gesprekken plaatsvinden voor een nieuwe ib-er en 
een leerkracht groep 7. Voor de sollicitatie van de ib-er zullen er 5 personen in de 
commissie zitten: directeur, ib-er, leerkracht, MR- lid (oudergeleding) en directeur 
personeelszaken (bestuur). Voor de sollicitatie van de leerkracht groep 7 zullen er 3 
personen in de commissie zitten: directeur, MR-lid (oudergeleding) en een 
leerkracht. 
We hopen dat de sollicitant zich op eigen wijze zal gaan presenteren. Misschien kan 
er ook een proefles gegeven worden. Renate mailt de commissies over de 
toedracht. Bij groep 7 is het van belang dat er weinig wisseling is van leerkrachten.  
 
 4.  Andere schooltijden (voor- en nadelen) 
Er zijn geen bijzonderheden. 
 
 5.  Trendanalyse cito juni 2019 
Een ouder vraagt of wij onszelf herkennen in de trendanalyse? 
Het is zo dat de aanbevelingen worden geschreven door de leerkrachten en de 
ib-ers zelf. Het is ook zo dat de ervaring leert dat er in januari lager gescoord wordt 
dan in juni. In juni gaan de scores vaker omhoog omdat er meer tijd is voor het 
inoefenen van nieuw geleerde dingen. De scores zien er positief uit.  
Een ouder heeft een vraag over begrijpend lezen op blz 2. We gaan onderzoeken 
hoe de woordenschat verwerving geoptimaliseerd kan worden. Dit betekent dat  bij 
de kinderen die uitvallen bij cito begrijpend lezen, de cito woordenschat afgenomen 
wordt. Als blijkt dat de woordenschat het probleem is, wordt er extra aandacht 
besteed aan woordenschat.  
Een ouder heeft een vraag over de benamingen van zon, maan en ster bij Veilig 
Leren Lezen in groep 3. Ouders vinden het vaak lastig te begrijpen waarom hun kind 
in zon, maan of ster zit. De zon, maan en ster benamingen zijn bedoeld als 
differentiatie net als bij rekenen waarbij leerlingen in ster 1,2 of 3 werken. 
Als we bij een groep onder het landelijk gemiddelde scoren, wordt via de 
aanbevelingen daarop ingespeeld. 
Op blz 16 staat: Nog meer inslijten van de spellingregels. Wat wordt daaronder 
verstaan? We gebruiken in groep 4 de weektaak om de spellingregels nog een keer 
te oefenen. Bij de volgende trendanalyse zal dit concreter omschreven worden. Het 
team is hiermee bezig. 
 
 6.  Onderhoud gebouwen 

- ventilatie 
De gemeente gaat dit jaar onderzoeken of het gedane onderzoek zorgvuldig en 
adequaat is uitgevoerd. 
Dit punt komt op de agenda van de volgende vergadering. 
 
 7.  TSO- verslag/OR jaarverslag  
Het verslag van de TSO moet nog ingeleverd worden. Arco en Patricia gaan actie 
ondernemen. 
Het verslag van de OR is bekeken en goedgekeurd. 
 
 



 8.  Protocol verkiezing MR-leden 
Dit punt komt op de agenda van de volgende vergadering. 
 
 
 9.  Groepsverdeling 2020-2021 
We krimpen nog steeds als school. We houden per groep anderhalve klas over. De 
keus is of we doorgaan met combinatiegroepen of we kiezen voor een systeem 
waarin we steeds combinaties van 2 groepen maken (bv 3 groepen 3,4) en de 
leerlingen wel doorschuiven zodat er steeds nieuwe groepen ontstaan. 
Het is belangrijk om na te denken over groepsvorming, welbevinden, leerresultaten 
etc. Dit punt komt volgende keer weer op de agenda. 
 
 10. Rondvraag 
Patricia: fietsenstalling. De fietsen worden niet in de standaard gezet. De fietsen zijn 
te groot om erin te zetten. Met de herinrichting is er al over gesproken dat we de 
fietsenstandaards zo laten staan om chaos te voorkomen. 
Nicole: Zij geeft aan dat zij geen uitnodiging heeft gehad van de 
identiteitsvergadering. Sandra mailt Marjo en Geertje om te vragen wanneer de 
identiteitsvergaderingen zijn. Nicole zal hiervan een uitnodiging krijgen. 
 

Actiepunten wie wanneer afgerond 

opmerkingen notulen 
aan Sandra mailen 

Wilco nov ja 

het aangepaste 
MR-jaarplan mailen 

Wilco nov ja 

oproep invallers 
herhalen in 
nieuwsbrief na kerst 

Renate jan ja 

Mail toedracht 
sollicitatiecommissie 

Renate nov ja 

op agenda MR zetten 
voor de volgende 
keer:ventilatie,TSO- 
verslag, protocol 
verkiezing MR-leden 
en groepsverdeling 
2020/2021. 

Sandra feb ja 

contact opnemen 
TSO over het verslag 

Arco en Patricia jan ja 



mail Marjo, Geertje 
over 
identiteitsvergadering 

Sandra nov ja 

notulen november 
op website zetten 

Sandra feb  

 


