
MR vergadering, live, 20 september, we zijn allen aanwezig. Anita is er voor de laatste keer 
gedeeltelijk bij, Dennis neemt haar functie over. 
 
Opening: 
 
We nemen ons het volgende voor: 
Ten aanzien van de ouders een wat snellere communicatie wat betreft het kunnen bijwonen van de 
MR vergadering en het sturen van de agenda en plaatsen van de notulen. 
Bij aanvang van de vergadering checken we de punten die eventueel voorbij komen in de rondvraag. 
Het streven is 21.00 eindtijd. 
Na elke teamvergadering worden de agendapunten kort besproken met de MR. 
Bij elke MR vergadering is punt 2 : Zijn er momenteel signalen rondom school ( bijvoorbeeld 
pestgedrag ) wat voor ons belangrijk is te weten? 
Marlies gaat agenda, notulen en verslagen op de website plaatsen. Zij bekijkt met Ingrid de 
mogelijkheid om dit eventueel in Parro te doen. 
Voor de volgende vergadering het Activiteitenplan nogmaals doorlezen. 
 
Jaarverslag: 
Anita presenteert het Jaarverslag. ( aan ons allen gestuurd ) Na enkele aanpassingen en akkoord van 
ons allen zal het op de site geplaatst worden. Marlies neemt vanaf heden de taak op zich om 
plaatsing op de site te realiseren. 
Anita ontvangt bloemen voor drie jaar voorzitterschap en verlaat de vergadering. Dank je wel Anita 
voor je betrokkenheid! 
 
Schooljaarplan: 
met daarin: NPO gelden, werken met doelen, lezen, portfolio, ouderbetrokkenheid. 
 
Yolanda geeft een toelichting op enkele punten uit het Schooljaarplan. 
In het eerste gedeelte vindt verantwoording plaats van de NPO gelden. 
In het tweede gedeelte vindt een uiteenzetting plaats van werken met doelen en het bevorderen 
van de leestechniek en niet onbelangrijk het leesplezier. Ook de invoering van het portfolio wordt 
besproken. 
Met rekenen en spelling werken wij vanaf nu met doelen. Het is een adaptieve vorm van onderwijs 
en wordt mogelijk gemaakt door Snappet. We willen dat de kinderen onthaasten bij het werk. We 
gebruiken het wisbordje en een strategieschrift om bij het uiteindelijke antwoord te komen. Het 
proces is belangrijk! 
Atlantis is onze methode voor technisch en begrijpend lezen.  
We willen samen met de kinderen het portfolio opstarten en daarin dit jaar samen ontwikkelen. 
Yolanda is verder nog in gesprek met M. Schouten over de mogelijkheden om de leerlingenpopulatie 
en de ouderbetrokkenheid te vergroten. 
Het schooljaarplan staat aankomende teamvergadering op de agenda. Daarna komt het nogmaals 
terug in de MR vergadering. 
 
Schoolgids 2021-2022: 
 
Ook heeft Yolanda ons de Schoolgids toegestuurd. Daarin artikelen vanuit Leerplein en vanuit 
school. 
Door de belofte om de MR na een teamvergadering bij te praten, werken eventuele aanpassingen 
hierin wat makkelijker. Alle eventuele opmerkingen wat betreft de Schoolgids mailen naar Dennis. 
Hij zorgt dat dit uiteindelijk bij Yolanda komt. ( of toch maar rechtstreeks via Teams?? ) 



Er is inderdaad geen “plusklas” meer. Informatie hierover wordt in de nieuwsbrief en schoolkrant 
geplaatst. 
 
Antipestprotocol: 
In het antipestprotocol zijn de laatste aanpassingen gemaakt. Het wordt op de website geplaatst. 
Ook zal het met regelmaat in de MR worden besproken. 
 
Audit: 
 
Op 5 oktober vindt er een audit bij ons plaats. Is er iemand uit de MR oudergeleding die interesse 
heeft om deel te nemen aan het gesprek met het audit team? 
 
Yolanda verlaat de vergadering. 
 
Enquête: 
 
Enkele bevindingen: 
Geeft soms een negatief, eenzijdig beeld. 
Hebben ouders wel zicht op hoe het onderwijs wordt vorm gegeven? 
Zijn wij wel transparant? 
Wat te doen om de transparantie te vergroten? 
 
A Leerkracht-Ouder- Leerling gesprekken. Via Parro uitnodigen vormt geen probleem. Dus doen we 
al. 
B Organiseren van koffieochtenden, portfolio bekijken, Snappet en schriften bekijken. 
 
Karin maakt voor de ouders een samenvatting van de gegeven antwoorden. Zij zal enkele 
aandachtspunten beschrijven en vermelden wat er inmiddels al gebeurt. 
Gaan we deze informatie delen via de Nieuwsbrief of via Parro? 
 
Activiteitenplan: 
 
Er moet wel een update komen. Moeten er onderwerpen worden aangepast? 
Wat nu zeker is: de drie leerkrachten notuleren om de beurt en Marlies plaatst agenda,  notulen en 
verslagen op de website. 
Het activiteitenplan moet nogmaals gelezen worden. Plaats eventuele concrete voorstellen in 
Teams!! Zo kunnen we het in de volgende vergadering bespreken. 
 
Scholingsaanbod GMR: 
Dennis, Karin en Marlies gaan de cursus MR Start volgen. 
 
Opmerkingen over de ouderavond: 
Goede opkomst, positieve feedback van de ouders maar ook aandachtspunten, strakke organisatie. 
Er komt een verslag en er wordt een team gevormd. Kortom een mooie aanzet om met elkaar te 
blijven communiceren! 
 
Tips voor de volgende vergadering: 
Denk aan de afgesproken tijd. Ruth regelt tijdsbewaking. 
Minder agendapunten indien mogelijk. 
Stuur je opmerkingen, aantekeningen via Teams. 
 



Maartje. 
 
 
 


