
MR vergadering 7 november 2018 
  
Aanwezig: Jeroen (voorzitter),  Sjef, Anouk, Daleen, Willeke, Myrah (notulen) 
 
Agenda 

1. Opening 
2. Vaststelling agenda, notulen en actielijst 
3. Update ontwikkelingen school en team 
4. Behandeling (vragen n.a.v.) jaarplan 
5. Ontwerp schoolplein 
6. Sollicitatieprocedure 
7. Oudertevredenheidsonderzoek 
8. wvttk 

 
 
Notulen 
Actielijst 

- Schooltijden: nog bezwaren in SKOSS, wordt voorlopig geparkeerd. Uit notulen 
22 mei: Binnen SKOSS is besloten dat voorlopig de schooltijden ongelijk blijven 
(even in de ijskast vanwege andere prioriteiten). Mogelijk komt dit in de toekomst 
weer op de agenda, mede in het licht van de discussie over 5 gelijke dagen. 

- Bijeenkomst klassenouders: wordt georganiseerd door Jeroen 
 
 
Update ontwikkelingen school en team 
Op dit moment zijn er drie leerkrachten in verwachting. Willeke heeft vacatures 
uitgezet. In de onderbouw leidt dit tot een parttime baan.  
Imme is tijdelijk werkzaam als interim IB en heeft de keuze gemaakt om niet vast in 
dienst te treden. Wens is dat zij tot februari blijft. In januari zal een nieuwe advertentie 
worden uitgezet. 
 
Indien de begroting positief uitpakt is het de wens van school om dit overschot te 
investeren in het schoolplein en/of bibliotheek. Voor het schoolplein is ook een 
subsidieaanvraag gedaan. 
 
 
Behandeling vragen jaarplan 
Vragen MR met daaronder het antwoord van school. 
 

1. Wat is de grootste verandering t.o.v. het jaarplan 17/18? Wat zijn de 
belangrijkste ambities voor dit jaar? 

 
Het aantal actiepunten gaat omlaag. Veel speerpunten zijn al afgerond. Openstaande 

punten gaan mee naar het volgende plan. Speerpunten die meegenomen worden zijn 
eigenaarschap bij kinderen (werken vanuit doelen), feedback en lezen. Sommige 
onderdelen zoals rots en water staan juist weer op achterstand door wisselingen in 
de bezetting, en blijft daardoor ook in het plan. De gouden weken zijn er daarentegen 
bijgekomen.  
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2. Hoe worden ‘meetbare resultaten’ gemeten? 
 

a. Zaken als lezen kan je meten, bv via toetsen. Dit zagen we de afgelopen 
jaren bij groep 3 en 4. Nu moeten we in de gaten houden of die trend 
doorzet.  

b. Ook inzet van IB-er is goed meetbaar. Uit zich in score leerlingenenquête 
en wat de leerkrachten zelf observeert. 

 
3. Waarom is alleen leesonderwijs een aandachtspunt? 

 
Daar zagen we verbetering: resultaten onder niveau. Uit de notulen van 22 mei: Het 

team heeft, ivm nieuwe ontwikkelingen en veroudering van de methode Veilig Leren 
Lezen, gekozen voor  een nieuwe leesmethode:  Lijn 3. Deze methode voldoet aan 
nieuwe inzichten en ontwikkelingen. 

 
4. Wie geeft wie feedback (tabblad bekwaamheid en professionalisering) en wat is 

de status? 
 
Het gaat om het leren van geven van feedback door kinderen. Stand van zaken: eerste 

jaar is observeren door leerkrachten onderling en ‘oefenen’ op elkaar. Tweede jaar 
ook terugvragen aan kinderen. 

 
Algehele terugkoppeling jaarplan: door goede inzet team (bespreking speerpunten) en 
straks input vanuit ouderenquête kan er een goed jaarplan opgezet worden. Januari 
wordt het concept vierjarenplan besproken, Goedkeuring vierjarenplan en schoolplan 
staat gepland voor mei. 
 
Ontwerp schoolplein 
Proces: idee is om dit jaar met ouders sponsoring te zoeken voor het schoolplein.  
Ontwerp: op dit moment zijn er een aantal ontwerpen. De MR levert graag input en 
vraagt ook graag input aan ouders en leerkrachten, om betrokkenheid te creëren. Met de 
OC kan dan overlegd worden hoe we sponsoring regelen.  
Voorstel: oudergeleding zoekt contact met Kaj om te bespreken hoe we een dergelijke 
bijeenkomst gestalte geven en hoe en waar ouders en leerkrachten input kunnen 
leveren. 
Actiepunt: Jeroen en Sjef. 
 
Sollicitatieprocedure 
MR ouderengeleding heeft adviesrecht m.b.t. sollicitanten, MR leerkrachtengeleding 
heeft instemmingsrecht. Het is wenselijk dat er een ouder betrokken wordt bij het 
aannemen van nieuwe leerkrachten.  
Er is hier een protocol voor: Willeke zoekt dit op en deelt dit met MR (actiepunt). 
Een planning zou prettig zijn, zodat MR leden weten wanneer zij tijd vrij moeten maken. 
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Oudertevredenheidsonderzoek 
MR ouderengeleding in het algemeen positief over het onderzoek. Vraag is of 
ouderengeleding een volgende ronde mee mag denken met in de inhoud van de lijst. Bij 
de GMR wordt ook het systeem (zoals WMK) besproken. Dit jaar is gekozen voor een 
standaardlijst – zodat er een 0-meting is. Standaardvragen zijn nodig voor de 
benchmark. Vandaar dat er maar tot op zekere hoogte school specifieke vragen kunnen 
worden toegevoegd worden.  
 
Het rapport met resultaten van de oudertevredenheidsonderzoek zullen besproken 
worden in de MR en ook richting ouders zal terugkoppeling plaatsvinden. 
Vraag is of lijst van tevoren gedeeld kan worden met de MR zodat er draagvlak en 
daarmee betere response gecreëerd kan worden. En verder bestaat er behoefte mee te 
denken over de school specifieke vragen. 
 
Wvvtk 

- Gebruik van nieuwe media en meer specifieke en gerichte informatie. Myrah 
neemt hierover contact op met Rosanne (actiepunt). 

 
- Jeroen gaat na de zomer uit de MR – de drie jaar zit er op. Op termijn zoeken we 

een nieuwe voorzitter. 
 

- Lof over informatieavond media! Ervaringen Snappet? Bovenbouw is hiermee 
aan de slag. In vierjarenplan wordt opgenomen om meer vanuit leerdoelen te 
werken. Nu is Snappet nog veelal gericht op rekenen. Dictees worden dit jaar 
weer op papier ingevoerd: uit peilingen moet blijken of kinderen voldoende 
handschriftontwikkeling hebben. 

 
- Accadin: gaat dit doorgang krijgen en hoe zit het met de communicatie hierover? 

Kan hier informatie over opgestart worden, bijvoorbeeld ook over de visie 
hierachter? Eventueel per mail. Actiepunt Willeke. 
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