
MR-bijeenkomst 3         14 februari 2020 

Voorzitter: Kimberly 

Aanwezig: Kimberly, Leny, Fransjeska (notulist), Houria, Karima, Michiel 

 

Goedkeuring notulen/ agenda  

 Er zijn geen opmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd 

 Vacature is goedgekeurd. Alex gaat het plaatsen in de Wijzernieuws. 

 

Begroting 2019-2020 + scholingsplan 

 Mr stemt in met de begroting 

 

Opbrengsten CITO M toetsen  

 Kimberly laat de materialen zien die zijn aangeschaft om te oefenen met als doel 

om de opbrengsten (CITO/ IEP-toets) te verhogen. 

Met deze middelen wordt vooral gewerkt aan de toets vaardigheden. De 

vraagstellingen in deze materialen is vergelijkbaar met de Cito-toets. Zo kunnen de 

lln de vraagstellingen oefenen.  

 

 Uit de analyses is gebleken dat het technisch leesniveau op Wijzer goed gaat. De 

lln scoren goed. Bij spelling is er ook een vooruitgang te zien. Bij begrijpend lezen 

scoren we ook goed. Dit was een speerpunt van de school. We zijn blij met deze 

uitslag.  

 Kimberly benoemd wat we gedaan hebben om het onderwijs te verbeteren en dat 

het resulteert in betere scores. En wat we de komende periode willen verbeteren. 

 

 

Tevredenheidsonderzoek team 

 Interne communicatie kwam hieruit naar voren. Marcia is bezig met het 

schrijven van een plan en zal volgende MR-vergadering dit plan toelichten.  

 Betrokkenheid leerlingen. Daarvoor is de leerlingenraad gestart.  

 

Rondvraag 

 De communicatie extern is daaruit ook naar voren gekomen vanuit ouders. Dit is 

meegenomen in het plan. 

 Ouders zijn niet altijd tevreden over social schools. Er komt geen push-bericht bij 

dringende zaken. Er komt niet altijd een melding naar voren als er een nieuw 

bericht is. Niet alle ouders weten hoe ze deze instelling moeten aanpassen in hun 

telefoon. 

 De koffie- inloop is nu vaak op maandag. Is het mogelijk om dit moment te 

verplaatsen naar de woensdag. Er zijn ouders die hebben aangegeven dat ze 

graag op woensdag bij elkaar komen. Dit zou een goed moment zijn om de 

telefoon aan te passen op social schools. 

 Ouders geven aan dat het fijn is om bij de koffie- inloop een thema/ onderwerp in 

te voeren. Vaak wordt hetzelfde besproken.  



 Is het mogelijk om een push bericht uit te laten gaan als er bijvoorbeeld een 

studiedag is? 

 Inschrijven oudergesprekken via social schools. 

 De wens voor een kalender is er nog steeds onder ouders?  

 Is er zicht op de vrijwillige ouderbijdrage? Is het een idee om ouders vroegtijdig in te 

lichten dat er verschillende mogelijkheden zijn om de ouderbijdrage te betalen? 

Misschien in de Wijzernieuws nog een keer melden. 

 

 

Actiepunten 

 

Datum Actie Wie Wanneer 

6-12-2019 Nieuws vanuit de GMR  Kimberly z.s.m. 

6-12-2019 Geld PR en marketing. Wat 

houdt dit in? Jansje hierover 

mailen 

Kimberly z.s.m. 

6-12-2019 Kalender ouders schooljaar 

2020-2021 

Marcia  

6-12-2019 Vacature in de Wijzer voor 

werven nieuwe leden (2) 

Kimberly  

14-2-2020 Alex vragen of het mogelijk is 

om Push bericht uit laten 

gaan via social schools voor 

vrije dagen of belangrijke 

zaken. 

Kimberly z.s.m 

14-2-2020 Koffie inloop op een ander 

dag.  

Kimberly z.s.m 

14-2-2020 Vrijwillige ouderbijdrage 

navragen bij Marcia 

Kimberly  

 

 

Datum volgende vergadering: 24 april  2020     Tijd: 15:00 

 


