
Notulen MR/SR – 27 september 2021 

Aanwezig: Ted Blox, Rosita Steltenpool, Karen van Sambeeck, Geert van Aaken, Dicky van 

Berkel, Floor Jongerius, Natascha Koken, Jasmijn Timmermans, Chavelli Bolder 

Afwezig: - 

 

Agendapunten:  

 

1. Schoolontwikkeling 

Dicky, Floor en Natascha geven een korte presentatie over schoolontwikkeling. Er komen 

een aantal punten naar voren:  

- Motto: Speel, leer, leef , verbinding met de leertheorieën van Veldvest, de balans tussen de 

verschillende ontwikkelingsfasen van een kind.  

- Speerpunten: kwaliteit & pdca, burgerschap, digitale geletterdheid 

- Ontwikkeldoelen 2021-2025: basiskwaliteit van de kernvakken is op orde en er wordt een 

verdiepingsslag gemaakt, thematisch onderwijs en procesgerichte didactiek, leerlijn digitale 

geletterdheid en ouderbetrokkenheid 3.0.  

- IPC: Hoe is de start geweest en wat is het doel? Procesgericht werken, niet alleen het 

product. Hoe boeken de kinderen een vooruitgang?  

Dit wordt school breed gedaan in groep 1 t/m 8.  

 Aan IPC wordt uiteindelijk mijnrapportfolio toegevoegd. Dit is gekoppeld aan het 

ontwikkeldoel ouderbetrokkenheid 3.0. Bij IPC wordt per module doelgericht gewerkt met 

vaardigheden, bijv. ik kan een bron gebruiken om iets op te zoeken. Dit kan weergegeven 

worden in mijnrapportfolio. Een kind kan hierin zelf aangeven in welke mate hij/zij een 

vaardigheid beheerst. De leerkracht kan dit ook aangeven. Daarna kun je met elkaar ook het 

gesprek aan. Komt dit overeen of zijn er verschillen? Wat zie je? Waar baseer je de score op? 

Ouders kunnen ook inloggen in mijn rapportfolio. Het gaat dan om de zichtbaarheid van de 

ontwikkeling. Er staan geen cijfers in. Ook een kan een kind hierin werkjes presenteren, 

foto’s uploaden en thuis laten zien. Ook is er een onderdeel over het kind zelf.   

Dit wordt stap voor stap ingezet.  

 

2. Vergaderdata en communicatie 

Chavelli maakt een voorstel op basis van het jaarplan wanneer er vergaderd wordt.  

Online ontmoetingen kunnen afgewisseld worden met fysieke ontmoetingen.  

Voorstel vanuit basisschool de Disselboom om de gezamenlijke vergadering op 23 mei te 

organiseren.  

Ted en Chavelli stemmen een week van te voren de agenda af. Floor levert vanuit het AT de 

agendapunten en/of beleidsstukken twee weken van te voren aan bij Ted.  

 

3. Social Talk 

Elke vergadering is er een kwartiertje inloop.  

 

 



4. Rondvraag & sluiting 

Blazersklas Art4U.  

Vraag vanuit de vereniging om een stukje te plaatsen in de weekbert. Een aantal leerlingen 

hebben de blazersklas gemist. De nieuwsbrief is voor communicatie rondom schoolse zaken. 

Promoten van bedrijven, verenigingen etc. kan bijvoorbeeld via de Vaesheimerbode.  

Jasmijn en Chavelli nemen contact op met Art4U om te vragen of het dit jaar nog mogelijk is 

de blazersklas aan te bieden aan de leerlingen die dit gemist hebben.  

 


