
Notulen MR vergadering 2022/04/21

Aanwezig: Bart, Marijn, Rebecca, Danny, Lincy, Arjen, Léonie en Rosanne
Afwezig: Mark
Aanvang: 19:30 uur, teamkamer

1. Opening
- Arjen opent de vergadering
- Notulen van vorige keer goedgekeurd.

2. Rondvraag
- Bart - terugkoppeling data studiedagen

3. Ingekomen stukken
- Geen ingekomen stukken.

4. Nieuws uit de school
- De rust in de bovenbouw is wedergekeerd. Er zijn drie kijkochtenden geweest voor

ouders. Deze zijn goed bevallen. Ouders krijgen op deze manier een beeld van ons
onderwijs.
Leerjaar 8 heeft de eindtoets afgerond. De toets was digitaal en is goed gegaan. De
toets was adaptief en dit is goed bevallen bij de leraren en kinderen. De kinderen uit
leerjaar 8 zijn ook gestart met de eindmusical.

- In de middenbouw zal Stéphania vertrekken en Alex zal haar plaats innemen.
Stéphania heeft een nieuwe baan.
Er worden vaker groepsbezoeken gedaan door collega’s. Op deze manier kunnen de
leraren in verschillende bouwen kijken.
Er is intensief ingezet op het lezen aan het begin van het jaar. De resultaten hiervan
zijn een stuk beter dan vorige keer.

- De onderbouw gaat het thema kriebelbeestjes starten. Ze zijn ook druk bezig om de
thema’s voor volgend schooljaar te plannen. Een aantal leerlingen uit leerjaar 2 zijn
alvast doorgestroomd naar leerjaar 3, zodat er ruimte ontstaat voor de kinderen uit
de startgroep in leerjaar 1.

- Er is een interventie geweest binnen de formatie. De LIO’ers zijn ingezet in de
bovenbouw, zodat Alex naar de middenbouw kan gaan. Op deze manier zijn wij niet
afhankelijk van een externe kracht. De formatie zal volgend schooljaar hetzelfde zijn.

- Indira is volgend schooljaar met zwangerschapsverlof. Er wordt gekeken naar een
alternatief voor een tweede gymles tot aan de kerstvakantie. Na de kerstvakantie
pakt Indira de gymlessen weer op.

5. Nieuws uit de OWG
- De paasviering is geweest.
- Voor de koningsspelen is nu alles klaar.
- Er is contact geweest met de schoolfotograaf, de data zijn vastgesteld.
- Er gaat een bericht uit naar ouders om ze uit te nodigen om aan te sluiten bij de

OWG.

6. Tevredenheidspeilingen
- De peilingen van de leerlingen, medewerkers en ouders worden besproken.
- Opvallend bij de leerlingen is de vraag, heb je het gevoel dat mensen op school het

fijn vinden dat jij er bent? Er is hier vrij laag gescoord bij iedere groep. De leraren
geven aan dit te bespreken tijdens de klassenvergaderingen in de basisgroep.

- Opvallend bij de ouderpeiling is het stukje informatie vanuit school. Er wordt een
online enquête gemaakt om te peilen waar ouders behoeften aan hebben.



- Ook de medewerkers missen een stukje communicatie tussen ouders en leraar. De
enquête moet hier meer duidelijkheid over gaan geven.

7. Tussen analyse februari
- De analyses van de onder-, midden- en bovenbouw worden besproken. Er is in het

algemeen een mooie groei te zien. Bij vakken waar dit niet het geval is, worden
interventies gedaan door de bouw.

8. Verkiezingen MR
- Een gaat een agendapunt uit naar ouders over de verkiezingen. En er wordt een

bericht gemaakt vanuit de MR om te versturen naar ouders.

9. Rondvraag
- De studiedagen zijn bijna allemaal gekoppeld aan lange weekenden en vakanties.

Met uitzondering van één woensdag in maart.

10. Afsluiting
- Arjen sluit de vergadering.
- Volgende datum: 30 juni om 17:00

Actiepunt:
- Rebecca maakt een enquête voor ouders over de informatievoorziening vanuit

school. Dit wordt afgestemd met Esther.


