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Notulen MR 15 november 2022 

 

Tijd: 19.45 – uiterlijk 21.45 

Voorzitter:  Janine  

Secretaris Marieke 

Aanwezig:  Annemarie, Harmen, Halil, Marieke, Nicole, Janine. Online: Marjon 

 
 

ID Tijd 

(min) 

Wat 

 

Wie Doel :   

B: besluit  
I: informeren 
M: mening 
vormen 
E: evalueren 

1 1 Welkom, vaststellen agenda opening 19.45 
 

Janine I 

 

2 10 Verslag vorige vergadering 
Cupella is nu duidelijk. 
 
Vraag nog open: kunnen MR-oudergeleding (als externen) in de 
Onedrive van school? 
 
Naar actielijst volgende vergadering:  

 voorstel rookvrij schoolplein,  

 brainstorm lesaanbod praktisch ingestelde kinderen 
 

Allen I, M 

3 5 Mededelingen 
Bestuur en directie willen graag de notulen tegenlezen van de MR 
voordat ze online geplaatst worden, om onduidelijkheden te 
voorkomen.  
 
Extra online vergadering met MR in december (max 45 minuten) 
gewenst tussen 12 december en de kerstvakantie om de begroting toe 
te lichten.  

Janine, 

 

I, M 

4 5 Post/ mail mr 
Toezichthouder(s) uitnodigen voor de MR-vergadering van 21 feb. a.s.. 
Voorstel tweede vergadering met toezichthouders: 20 juni a.s. 
 
Post: infoblad MR, oktober 2022. Het thema is: begroting. 
 

Nicole B 

5 10 Bestuursvergadering 
Planning en onderwerpen bestuursvergaderingen teruggekoppeld (oa 
schoolgids) 
 
Goedkeuring jaarplan/visie: 
We hebben enkele opmerkingen verzameld op beide stukken, deze 

Janine I 
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worden 16 november teruggekoppeld aan het bestuur.   
 
Vragen en opmerkingen MR over het jaarplan als voorbereiding op het 
a.s gesprek met Marjon zijn geïnventariseerd. 
 
Overig: 
De MR wil graag weer betrokken worden bij werving en sollicitaties 
nieuwe bestuursleden.  
 
 

6 30 Marjon:  
Toelichting jaarplan 
Er zijn vijf werkgroepen, waarvan twee nieuwe: ‘Burgerschap’ en 
‘Ouderbetrokkenheid’. 
 
Burgerschap: 
Vraag MR: is er ook aandacht voor Wereldfeestdagen en LHBTIQ+?  
Ja, middels programma Lentekriebels. Wereldfeestdagen komen 
sowieso aan bod in de klas.  
 
Taal:  
Opmerking MR: ouders hebben aangegeven: dat er al eerder behoefte is 
dan in groep 7-8 om Engels te geven. We zetten dit in het  jaarplan als 
actie. 
Focus ligt vooralsnog bij nieuw taalbeleidsplan, samen met de 
schoolbibliotheek en de orientatie op een nieuwe methode begrijpend 
lezen. Het uitstroomniveau Engels van onze leerlingen is bovendien al 
vrij hoog. 
 
ICT: 
Programmeren voor kleuters wordt extern georganiseerd, bijv, via de 
bieb. 
 
Ouderbetrokkenheid: 
Advies MR: Het doel ‘kennismaking’ met elkaar als ouders van een groep 
bij de startgesprekken, moeten we duidelijker communiceren. Zeker in 
de kleutergroepen. En we moeten ook meteen aan de aanwezige ouders 
vragen (bijv. op ouderavond) hoe zij zelf denken iets aan school te 
kunnen bijdragen. 
 
Rekenen: 
De nieuwe rekenmethode die we gekozen hebben bij de start van het 
schooljaar 2022/2023 krijgt veel aandacht. Rekencoordinator Linda 
komt hiervoor op klassenbezoek en licht in teamvergaderingen e.e.a 
toe. 
 
Overig: 
Kanjerprogramma: devragenlijsten zijn onlangs ingevuld. Bij oranje of 

Marjon I 
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rode scores vinden kindgesprekken plaats. 
 
Vervanging voor Ivonne en Priscilla is geregeld. Ook is er al vervanging 
voor het schoonmaken door John gevonden. 
 
Evaluatie van de samenwerking met de Tweemaster en de Calsschool: 
samenwerking nog steeds naar tevredenheid wat betreft de directies. 
 
Unita: kinderen in ondersteuningsgroep worden dit jaar 100% 
gefinancierd, i.p.v 50% door school en 50% door Unita. 
 

7 10 Jaarplan: bespreken en instemming. 
MR heeft enkele aandachtspunten gestuurd. Na aanpassing zijn we 
akkoord met het document. 
 

Allen B 

8 20 Bestuursvisitatie door de PO raad, als voorbereidingop een 
schoolinspectiebezoek. 
Vindt plaats: 8 december 18.00-18.45 uur.  
Aanwezig: Janine, Halil, Annemarie, Marieke.  
Voorbereiden vragen:  

1. Wat willen we bereiken als MR? 
2. Wat doen we als MR?  
3. Hoe doen we dat? 

 

Allen M 

9 10 Visie: bespreken en instemming 
In de visie staat bij de Pijler ‘onderwijs’: ontwikkelingsgericht. We zijn 
echter geen OGO-school. We koppelen onze bevindingen aan het 
bestuur terug. Misschien moeten we dit aanpassen. 
  

Allen B 

10 5 T(a)alrijke school 
Voortgang: 
Taalwerkgroep is bezig met beleid, enquete voor leerkrachten  is 
geevalueerd. De werkgroep richt zich dit jaar op begrijpend lezen.  
 

Marieke I 

11 5 Schoolontbijt/ -lunch:  
Doorgeschoven naar volgende vergadering. 
Annemarie stuurt ter voorbereiding artikel ‘Nieuwe handreiking omgaan 
met armoede op scholen’ door naar de MR leden. 
 

Allen I 

12 5 Werkgroep Verkeer 
Veel ouders vinden het verkeer rond school onveilig. Het blijkt echter 
dat de verkeeronveiligheid veelal door ouders zelf wordt veroorzaakt. 
Er zijn verkeersbrigadierouders gevraagd, daarvoor is tot nog toe 
niemand die  belangstelling heeft getoond.  
 

Harmen I 

13 5 TSO 
Verslag vergadering wordt doorgeschoven naar een vlg keer. 
 

Harmen I 
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14  Rondvraag  
Geen 
Einde 21.45 
 

Allen   

 
 


