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MR vergadering 20 september 2016 
 
Aanwezig: Jeroen (voorzitter), Arne, Marieke, Imme, Rosanne, Willeke en Karin 
(notulen) 
Afwezig: Anouk 
 
Notulen vorige vergadering 
Notulen vorige vergadering worden vastgesteld. 
 
Mededelingen (Willeke) 

- Er is een vacature uitgezet voor het zwangerschapsverlof van Elles (deze gaat na 
de herfstvakantie in). Op dit moment vinden de gesprekken plaats. 
Eind november gaat Selma met verlof. Hier moet nog vervanging voor worden 
gezocht.  

- De nieuwe leraren (Mannie, Rens en Remco) starten volgend schooljaar met de 
Montessori-opleiding. Ze krijgen op dit moment wel al een intensief intern 
coachingstraject. 

- Zowel team als directie worden gecoacht op de methodiek ‘Leren zichtbaar 
maken’. Het doel van de methodiek is om de opbrengsten in de klas te verhogen 
en de impact op leren in beeld te brengen. 

 
Jaarplan 
Willeke licht het jaarplan toe.  
Een belangrijk onderdeel is de invoering van de nieuwe taal-/spellingsmethode: 

- Spelling op maat: in januari 2017 wordt aan de hand van de cito-resultaten 
gekeken of er een verbetering te zien is in de spellingsresultaten. Tussentijds 
vindt er ook uitwisseling van ervaringen plaats.  

- Nieuwe taalkast Montessori: hiermee kunnen de docenten veel meer zelf 
ontwerpen gericht op de taalkerndoelen. Myra en Marita coördineren dit, in 
samenwerking met een taalspecialist. Evaluatie vindt plaats van vakantie tot 
vakantie en ook tussendoor. 

 
Jaarplanning MR 
Voor de volgende vergadering staat de begroting op de agenda.  
 
Oudercommunicatie 
Rosanne licht de stand van zaken toe van de acties die voortgekomen zijn uit de 
ouderpanelavond. 

- Informatieavond: deze heeft een nieuwe opzet gekregen. Er wordt gestart in de 
eigen klas en daarna wordt per leerjaar verder gegaan en de leerdoelen 
toegelicht. 
De opkomst was hoger dan normaal. Alleen de opkomst van groep 2 bleef achter 
bij vorig jaar. Het team gaat de informatieavond nog evalueren. 
 
 
 
 

- W
e

Tijdens de informatieavond heeft een aantal ouders hun zorgen geuit over het rekenen van 
groep 6. Een aantal kinderen heeft hier problemen mee. Willeke geeft aan dat met de 
betreffende ouders hierover wordt gesproken. 
Verder kwam uit de informatieavond een behoefte aan meer educatieve uitjes en 
schoolreisjes. Het team licht toe dat er al veel gebeurt: in de onderbouw is het gekoppeld aan 
de seizoenen en de boerderij, er wordt gebruik gemaakt van het aanbod van Kunst Centraal 
en daarnaast zijn er uitjes gekoppeld aan Da Vinci. 
Wat betreft de schoolreisjes is bewust gekozen voor de combinatie van een jaarlijkse 
bouwdag waar creativiteit en buiten centraal staan en 1 keer in de 3 jaar een schoolreisje. Dit 
is een educatieve en geen financiële keuze.  
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bsite: er wordt gewerkt aan het actueel houden van de website. Ook wordt er 
steeds gelinkt naar de website, zoals met de maandelijkse informatiebrief.  
Er zal nog een keer aan ouders gevraagd worden of ze bezwaar hebben tegen het 
gebruik van foto’s van de kinderen op de website. 

- Rapporten: hiervoor is een werkgroep opgericht. 
- 15 minuten gesprekken (o.a. in hoeverre en hoe kinderen hierbij betrekken?): 

hiervoor is een werkgroep opgericht. De behoefte is dat hier ook een ouder in 
participeert. Jeroen of nader te vinden ouder gaat dit doen. 
  

Speerpunt MR voor dit jaar 
Zichtbaarheid van de MR, zodat ouders weten waarvoor ze bij de MR terecht kunnen en 
hoe ze de MR kunnen bereiken.  
 
 
Volgende vergadering 
Woensdag 23 november om 20.00 uur 
 
 
 
 


