
MR-bijeenkomst 1           9 oktober 2020 

 

Voorzitter: Kimberly 

Aanwezig: Kimberly, Leny, Fransjeska (notulist), Michiel(online), Houria, Konica, Maurits, 

Soumicha 

 

Taakverdeling vaststellen 

Voorzitter: Kimberly 

Notulist: Fransjeska 

Secretaris: Maurits 

 

Speerpunten MR  

 Communicatie: Er komt iemand ondersteunen. Wie dat weten we nog niet, dit 

wordt nagevraagd bij Marcia 

 

Schoolweging,visie en werkplannen 

 Powerpoint; Kimberly legt het onderwijsresultaten model uit. Per school wordt 

gekeken naar de schoolweging, niet meer per leerling. De inspectie kijkt daarbij 

naar de resultaten van drie jaar. De minimumdoelen zijn anders dan de ambities. 

Wij moeten ons onderwijs intensiveren of ons onderwijs vertragen. Er is voor onze 

school ondersteuning nodig. Ieder schooljaar is de weging anders. Landelijk zijn de 

doelen van uitstroom opgerekt. 85% van de leerlingen moet 1F halen. De uitstroom 

per niveau wordt uitgelegd middels het schema. De resultaten voor rekenen liggen 

lager, dus daar moeten we in investeren. We krijgen als team scholing voor 

rekenen, we zijn bezig met teamleren en we inspireren elkaar. Dit gebeurt tijdens 

vergaderingen en studiedagen. Het leesbeleid willen we borgen. Dit komt ook 

steeds terug op vergaderingen en studiedagen.  

  Kernwaarden: De school heeft vanuit een visietraject een nieuwe visie ontwikkeld 

en gezocht naar waarden die voor ons belangrijk zijn en passen bij onze school. 

Met elkaar zijn we uit de volgende waarden gekomen: plezier, betrokkenheid, 

autonomie, gelijkwaardigheid. Deze worden kort uitgelegd. 

 Kwaliteit onderwijs: we proberen het team meer eigenaarschap te geven. We 

werken met werkgroepen. Iedere leerkracht zit in een werkgroep. Elke werkgroep 

maakt aan het begin van het schooljaar een jaarplan. Die jaarplannen worden 

uitgevoerd en de werkgroep houdt dan zicht op en monitort dit.  

  

Jaarplanning MR 

 De planning was duidelijk. Geen op- of aanmerkingen  

 

Rondvraag 

 Is er een subsidie aangevraagd ivm COVID-19. Houria had dit nagevraagd bij  

Marcia en volgens haar hebben we deze gekregen. Hoe wordt deze ingezet en 

per wanneer? 



 Is er een nieuw plan klaar, mocht er een tweede uitbraak komen? Ja deze is er. De 

school is ook bezig om alle leerkrachten te begeleiden in het online lesgeven. Ook 

voor als een leerkracht uitvalt ivm een Corona test en thuis onderwijs kan geven. 

 Is er een mogelijkheid om ouders de school binnen te halen om kinderen te 

ondersteunen? Hier wordt navraag naar gedaan. 

 Is het mogelijk om ouders te informeren over hoe wij lesgeven en ouders te 

informeren hoe zij de kinderen thuis kunnen ondersteunen. Hier wordt navraag naar 

gedaan 

 Is het mogelijk om de kinderen huiswerk te geven op papier, zodat ze iets 

daadwerkelijk kunnen inleveren? We proberen dit te mixen op school, zowel 

digitaal als op papier.  

 Ouders krijgen de laatste tijd berichten van andere groepen die niet voor hen 

bedoeld zijn. Dit even navragen bij Alex.   

 Traktaties, 10 uurtje en lunch. Het is niet altijd even duidelijk welke richtlijnen er zijn. 

Er is nog steeds een grijs gebied hierin. Kan er een strakke lijn op papier komen en 

naar ouders communiceren. We moeten ons houden aan wat er in de schoolgids 

staat. Er is een verschil in de berichten via socialschools en wat er in de schoolgids 

staat. 

 Hoe is het nu met de pluskinderen? Wouter zou dit oppakken. Kimberly pakt dit nu 

op. Zij kijkt samen met de leerkrachten naar geschikte materialen/lessen voor de 

kinderen.  

Actiepunten 

Datum Actie Wie Wanneer 

9-10-2020 Communicatieplan. Wie 

komt ons hier bij 

ondersteunen. Bij Marcia 

vragen 

Kimberly bij Marcia Voor volgende 

vergadering 

9-10-2020 Is de subsidie aanvraag 

binnen? Vragen aan Marcia 

Kimberly bij Marcia Voor volgende 

vergadering 

9-10-2020 Of de kwetsbare groep 

kinderen (ouders met vitale 

beroepen) ook weer 

opgevangen worden.  

Kimberly bij Marcia Voor volgende 

vergadering 

9-10-2020 Kalender. Er zou dit jaar een 

mooie kalender komen. Hoe 

zit dit?   

Kimberly bij Marcia Voor volgende 

vergadering 

9-10-2020 Schoolgeld. Dit zou niet 

gevraagd worden aan 

ouders dit schooljaar omdat 

er vorig jaar Corona was en 

niet alle activiteiten door zijn 

Kimberly bij Marcia Voor volgende 

vergadering 



gegaan. Er moet nog geld 

over zijn.  

9-10-2020 Is er een mogelijkheid om 

ouders in te zetten in de 

ondersteuning? 

Kimberly navragen 

bij Marcia 

 

 Ouders krijgen berichten van 

Social schools die niet altijd 

voor hen bedoeld zijn. Kan 

dit aangepast worden? 

Fransjeska/ Kimberly 

navragen bij Alex 

 

 Gezonde school beleid terug 

laten komen op een andere 

MR vergadering 

Kimberly inplannen  

 

 


