
Notulen MR/SR         23-06-2019 

Aanwezig: Bart van Hoof, Rosita Steltenpool, Maartje Essens, Maarten de Kok, Stefan Walta, Carla 

Hoppenbrouwers, Karen van Sambeek,  Noor van Dongen, Chavelli Bolder, Marie-José Krol, Dicky 

Berkel, Jasmijn Timmermans 

Afwezig: - 

Agendapunten 

1. Opening. 

Welkom bij de laatste MR vergadering via Teams. 

2. Notulen vergadering 18 mei 2020 
Deze is goedgekeurd. 

3. Tussenevaluatie volledige schoolgang vanaf 08-06-2020 
Het was onwennig in het begin. Nu zat alles ineens weer vol kinderen, maar iedereen was wel heel 
erg blij om elkaar weer te zien. De kinderen zochten ook vooral de kinderen op die ze al een tijdje 
niet gezien hadden. Het voelt nu weer als vanouds.   
Met betrekking tot achterstand in de stof: In groep 8 valt dit mee. Zij hadden alles al aangeboden 
gekregen i.v.m. de cito.  
In de andere groepen is het erg wisselend. Er zijn kinderen waarin het een positief effect heeft gehad 
en ook kinderen waar het een negatief effect heeft gehad.  
De hiaten worden in de groepsplannen genoteerd. Aanstaande vrijdag op de studiedag wordt dit met 
de nieuwe leerkracht besproken.  
Op het schoolplein gaan de geluiden dat het continurooster dat nu gehanteerd wordt als positief 
wordt ervaren.  

4. Jaarverslag 2019-2020 
Het is een opsomming van activiteiten van het jaar 2019-2020. Waarom een uitzonderingspositie 
voor de meer- en hoogbegaafden leerlingen?  
Waarom richten we ons niet op de 90% van de leerlingen? 
Komend jaar gaan we dit wegzetten zodat niet een klein groepje hier profijt van heeft maar een hele 
groep. Waarom we dit zo expliciet in het jaarplan hebben staan? Wij zijn goed toegerust op het 
begeleiden van leerlingen die leren wat moeilijker vinden en de gemiddelde leerling. We richten ons 
nu meer naar de bovenkant om daar meer kennis voor in huis te halen. Daarnaast hebben een aantal 
collega’s het afgelopen schooljaar hier en cursus over gevolgd.  

In het verslag zou de corona periode meer beschreven mogen worden. Wat zijn hier de gevolgen 
van? De consequenties etc.? 
We hebben hier nog niet voldoende informatie over verzameld. In het nieuwe schoolplan zou hier 
verder op ingegaan kunnen worden, zodat dit onderwerp meer afgerond kan worden.  
Het is ook een evaluatieverslag gericht op de doelen die eerder zijn opgesteld zijn.   

5. Jaarplan 2020-2021 
Er waren niet zoveel aanpassingen binnen dit jaarplan. Komend schooljaar wordt er een nieuw 
jaarplan geschreven.  
Datateammethode. Wat is dat? Dit is een onderzoeksmethode die we binnen veldvest gebruikt 
hebben binnen de leermonitorenbijeenkomsten.  

Ouderbetrokkenheid 3.0: Zien jullie de ouderbetrokkenheid nu op een andere manier of is deze nog 
hetzelfde? Het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit zien we bijv. in de bovenbouw. 



Hierbij sluiten de kinderen ook aan bij de oudergesprekken. Stuurgroep van DVS. We hebben hier 
ook een samenwerking met een groep ouders. Het zijn kleine stappen maar we werken zo naar een 
mooie gezamenlijke samenwerking.  

6. Schoolgids 2020-2021 
Dicky legt hier de laatste hand aan en stuurt deze dan naar de MR/SR.  

7. Formatie 
Morgen 24-6-2020 gaat deze eruit. 2 nieuwe leerkrachten zijn aangesteld. Iris van der Heijden. Zij 
heeft afgelopen jaar Lio gedaan bij ons op school. Ook Anne van Loenhout. Zij is ook een startende 
leerkracht. Formatie is helemaal rond.  
1/2: Natascha en Anne 
2/3: Mieke en Anne 
4/5: Iris en Marie-José. Marie-José pakt ook nog een stukje ondersteuning in de onderbouw.  
6/7/8: Chavelli, Jasmijn, Floor (1 dag) en Indy de Vrij Lio 
We hebben voor deze formatie gekozen zodat we de startende leerkrachten zo optimaal mogelijk 
kunnen begeleiden.  

8. Wijziging schooltijden 
Afgelopen 3 jaar is er een aantal dagen gestaakt. Mede hierdoor komen kinderen in lesuren te kort. 
Bij de start van het komend jaar 2020-2021 willen we 5 min. eerder gaan beginnen zodat we een 
buffer op kunnen bouwen zonder dat het een groot effect heeft.  

9. MR documenten 
Alle documenten zijn doorgenomen en compleet gemaakt. Deze worden per 1 augustus 2020 in 
werking gesteld.  
a. Medezeggenschapsreglement: (Maarten, Rosita, Stefan, Marie-José) 
b. Activiteitenplan: (Maartje, Carla, Bart, Chavelli, Jasmijn) 

10. MR / SR 2020 – 2021 
Carla treedt af. Er is nog geen oproep in de Weekbert gedaan om nieuwe SR-leden te werven. Jasmijn 
gaat Veronique vragen om nogmaals een oproep te doen in de Weekbert en in de Parro-app. 

11. Wvttk 
Vraag vanuit Bart; Waarom worden de oudergesprekken in groep 7 zonder de kinderen erbij 
gevoerd? Jasmijn gaat hierover in overleg met Floor, wanneer dit aangepast wordt, volgt er een 
bericht via de Parro-app.  

12. Afsluiting & (digitale) borrel 
Er is een woordje gericht aan Carla vanuit de voorzitter. Carla, hartelijk dank voor je inzet binnen de 
MR/SR.  
Ook is er een woordje naar Noor gericht. Zij zijn beiden in het zonnetje gezet. 

 

 


