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Notulen MR-vergadering 
 
Datum: maandag 15 november 2021 
Tijdstip: 19:30 uur - 21:00 uur 
Locatie: Online 
Aanwezig: Willem-Jan (voorzitter), Yvette, Margot en Wilbert (notulist) 
Directie: Caroline (gehele vergadering) 

Opening  vergadering (10 minuten) 
• Vaststellen agenda: - Voorzitter stelt de agenda vast.  

• Notulen 21-9  - De notulen worden na enkele wijzigen vastgesteld. 

• Mededelingen: - geen 

• Ingekomen stukken  - geen 

• Notulen GMR   - volgen 17 november 

Opening van de vergadering 
 

1. Vaststellen jaarverslag (5 minuten) (jaarplan) 

Het jaarverslag is klaar en wordt besproken. Het jaarverslag wordt op enkele punten nog 
bijgesteld waarna het gepubliceerd kan worden. 

2. Sociale veiligheid (15 minuten) (jaarplan) 

We bespreken de sociale veiligheid. Het beleid wekt goed en is up to date.  
Elke school heeft een preventiemedewerker. Het beleid is bekend bij het team en wordt als 
leidraad gebruikt. Het beleid is te vinden op de website. 
 
Ten aanzien van sociale vaardigheid en in brede zin wordt voor een belangrijk deel ingezet 
op Burgerschapsontwikkeling. 
 

3. Ontwikkeling lesmethode en voortgang (15 minuten) (jaarplan) 

We bespreken 3 onderwerpen met betrekking tot ontwikkeling lesmethoden en 
voortgang hierop. 

➢ Flexklas – evaluatie, gaat heel goed. Kinderen komen op woensdag zeer 
enthousiast binnen. Paradigma, in loopbaan kan het voorkomen dat je niet 
voldoende toereikend aanbod hebt om tot leren te komen. Dan kun je – tijdelijk – 
in de flexklas komen om hieraan te werken. 

i. De Vonk differentieert veel, maar voor sommige kinderen te weinig. 
Leren-leren is hierbij cruciaal.  

ii. Uiteindelijk moeten alle leraren dit zelf kunnen en er is een plan m hiertoe 
te komen. Flexklas is een project duurt 4 jaar (gefinancierd door Fectio en 
ZOUT). 
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➢ Wat zijn de ontwikkelingen van september tot nu. 

i. Stilgestaan bij de situatie in groep 5/6. Zwaar geschut (financieel) ingezet 
om  de kwaliteit van het gegeven onderwijs en de structuur te verbeteren. 
De evaluatie volgt in december. 

ii. 2022 is het jaar dat er veel in stelling wordt gebracht voor brede 
ontwikkeling. Focus PO en portfolio. 1/2/3, kunst centraal 

iii. LVS (leerling volgsysteem) - dia ipv CITO. Is een adaptieve toets. Niet 
vanuit gemiddelde maar hoe doet het kind dat zelf vanuit 
referentiedoelen. 

1. Implementatie, vanaf september.  
2. Voor eindtoets wordt al drie jaar DIA afgenomen. 
3. Levert op dat dia veel beter inzicht oplevert 

iv. School werkt vanuit burgerschap (was sociaal emotioneel) gaat nu ook 
democratisch burger weten te zijn.  

 
➢ Hoe coachen de leraren elkaar op didactische onderdelen. Feedback geven. In de 

evaluatie staat dat dit groen is, lukt het de leraren ook?  
i. Werkt heel leuk. Krijgen veel tips. Leraren komen wekelijks 10 minuten bij 

elkaar in de klas om te observeren. Dit wordt dezelfde dag nabesproken. 
Dit wordt het team als heel opbouwend ervaren en deze methode 
doorbreekt eilanden. Dit was wennen in eerste instantie maar de leraren 
geven aan zich nu veilig te voelen en er veel van te leren 

 

4. Financiën (15 minuten Jaarplan). 
We bespreken de begroting die vanwege vertrouwelijkheid niet wordt gedeeld via mail maar 
wel via een digitale presentatie van Caroline. De basis van de begroting is ‘werken vanuit 
collectieve ambitie‘. De thema’s vanuit het SOP komen hierin duidelijk terug, lees de inzet 
van financiële middelen sluit aan bij de thema’s. En vanuit die thema’s is het jaarplan 
ontstaan, de begroting = financiering jaarplan. 
Begroting vastgesteld (advies). Kennis genomen van begroting en vanuit de MR adviseren wij 
positief over de begroting. 

 

5. Ouderavond – Verbinding maken (15 minuten) 

We bespreken de mogelijkheden en het belang van een ouderavond.  
➢ Contact ouders groep 1,2 en 3. Ouderbetrokkenheid. 
➢ Social media → hoe om te gaan met isolatie, signalen etc.? zowel leraren als 

ouders. Studiedag? 
➢ Vreedzame school (ofwel burgerschapsvorming) 
➢ Hoe vraag je hulp? ZOUT. Betrekken er bij. 

We stellen met elkaar vast dat het waardevol en belangrijk om een ouderavond te 
organiseren. We spreken af dit in een projectgroepje uit te werken natuurlijk binnen de 
op dat moment geldende corona maatregelen. Namens de MR nemen Margot en Wilbert 
deel en we gaan nog een deelnemer vanuit het ouderpannel vragen. 
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➢  

6. Overleg leerlingenraad, (10minuten)  
Voorbereiden 10 december leerlingenraad. 

 
7. Klachten (5 minuten) 

Er zijn geen klachten binnengekomen. 

 
8. Rondvraag en actiepunten (10 minuten) 

➢ Welke vergadering laten we Erwin aansluiten. Voorstel volgende vergadering in 
januari, online. 

➢  Sinterklaas en kerst. Er wordt momenteel onderzocht en georganiseerd wat kan 
binnen de geldende corona maatregelen. 

 
Actielijst 

Nummer Eigenaar Actiepunt Status 

14-9-07 Willem-Jan Afscheid Yvon   
We bespreken 2 voorkeursdata (6/10 en 27/10) 

Afgerond 

21-6-01 Willem-Jan Contact opnemen met Deltyk Onderhanden 

20-9-01 Yvette/Wilbert Website updaten: 
- Notulen juni 2021 plaatsen (wilbert) 
- Samenstelling MR (Yvette) 
- Vergaderdata (Yvette) 

Afgerond 

15-11-01 MR Erwin (GMR) uitnodigen.  Nieuw 

    

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 


