
Notulen MR vergadering 1 december 
 

Notulen van de vorige vergadering zijn goed gekeurd. 
 

1. Schooljaarplan 
 
Het schooljaarplan is naar leerplein gestuurd. Kwaliteitsmedewerker en lid van CVB 
Hebben er feedback opgegeven. Deze feedback is verwerkt. Het schoolplan is 
goedgekeurd.  Ook is het met het team is besproken 
 
Een punt van het schooljaarplan wordt besproken: ‘het didactisch handelen van de 
leerkracht is voldoende’.  
Toelichting: Er wordt een bekwaamheidscompas afgenomen bij leerkrachten. Hier rolt 
een schooloverzicht en een organisatie overzicht uit. Leerplein breed komt hieruit: nog 
niet voldoende ontwikkeld op zicht op ontwikkeling. Alle punten op het 
bekwaamheidscompas zouden eigenlijk voldoende moeten zijn om naar de volgende 
stap ruimvoldoende of goed te kunnen. Er zijn bij O.B.S. Beekbergen geen leerkrachten 
die onvoldoende scoren, maar er zijn wel ontwikkelpunten.  
Er wordt 1 les geobserveerd. Dus niet alle punten kunnen in 1 les misschien naar voren 
zijn gekomen.  
 
2. Tevredenheidsonderzoek 
 
Terugkoppeling van het tevredenheidsonderzoek is naar het team gestuurd. In de eerst 
volgende teamvergadering wordt dit besproken en komt er een klap op. Er wordt van de 
uitkomsten een verslag gemaakt. Deze wordt naar iedereen gestuurd.  
Respons van de kinderen was vrij groot. Vooral op de vraag of de leerling genoeg worden 
ondersteund kwam naar voren dat kinderen wel aangaven dit soms te missen. De vraag 
blijft wel hoe de kinderen de vragen interpreteren.  
35% van de ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Daarin kwam vooral naar voren dat 
wij slechter hebben gescoord op het voorzien van informatie naar ouders toe.  
Wordt uw kind goed geholpen in de klas? Hierop antwoorden veel ouders met ‘niet van 
toepassing’ of ‘weet ik niet’. (57% als antwoord gegeven).  
Plan is om een groepje ouders uitnodigen om mee te denken over de 
informatieverstrekking. Wat wordt er gemist? 
Vanuit oudergeleding wordt er aangegeven dat er ruimte mist om wat extra informatie 
te geven bij de ingevulde antwoorden. Om het antwoord wat beter toe te lichten.  
 
3. Leerlingenaantal 1 oktober 
 
We maken een prognose van het aantal kinderen waarvan we denken dat we daarmee 
gaan starten in het volgende schooljaar. De prognose was hoger ingeschat. We zijn uit 
gekomen op een leerlingaantal van 128.  Er zijn een aantal verhuizingen geweest, er zijn 
kinderen die naar speciaal onderwijs zijn gegaan en er zijn kinderen waarvan ouders 
hebben gekozen om naar een andere basisschool te gaan. Contact gehad met pr-
medewerker om te kijken hoe ons marktaandeel is in Beekbergen. Die kijkt of we de 
school nog wat meer of sterker op de kaart kunnen zetten.  



Verder wordt er een plan uitgezet hoe we kunnen zorgen dat we volgend schooljaar het 
aantal leerlingen weer kunnen halen. Vraag oudergeleding: is het duidelijk waarom 
sommige ouders ervoor kiezen om hun kind op een andere school te doen? 
Toelichting: Een gezin geeft aan dat The Leader In Me niet bij het gezin past. Met het 
andere gezin is ook een gesprek gevoerd. Met de punten die zij hebben aangegeven 
kunnen wij weer verder bouwen.  
Leerlingaantal op 1 oktober bepaalt de bekostiging van school.  
De volgende formatie gaat over de telling van 1 oktober 2020 (schooljaar 2021/2022). 
Volgend schooljaar zullen we dus minder formatie hebben.  
Als er verwachtingen zijn dat er toch nog leerlingen bij komen dan wordt dat in de 
prognose meegenomen en daar wordt de formatie op vastgesteld.  
 
Er wordt genoemd dat een ouderavond toch wel heel fijn is, zodat ouders makkelijker 
wat kunnen vragen of makkelijker wat kunnen delen waar ze tegen aan lopen. Ouders 
geven aan dat ze dit moment missen. In de onderbouw wordt dit wel gedaan en daar 
wordt positief op gereageerd.   

 
4. Anti-pestprotocol 
 
Directeur en ib’er hebben zich erover gebogen. Dit wordt met het team gedeeld en dan 
wordt er met het team over gesproken. Daarna kan hij in de MR-vergadering worden 
besproken. 
 
5. Activiteitenplan 
 
Hoe kunnen we de missie en visie van school koppelen aan de missie en visie van de MR. 
We gaan in tweetallen uiteen om efficiënter het activiteitenplan aan te passen.  
 
Marlies en Prema: kopjes 1 en 2 
Christa en Maartje: kopjes 3 en 4 
Marit en Anita: kopjes 5 en 6 
 
Tijdens de volgende MR-vergadering bespreken we wat we hebben aangepast en kunnen 
we eventueel nog vragen of opmerkingen geven.  
 
6. Rondvraag 
 
Er zijn geen vragen 
 
 
 
 
 
 
 
 


