
Notulen MR vergadering 9 januari 2020 
 

Aanwezig: Christa, Anita, Yolanda, Maartje, Marlies, Prema en Marit 
 
Opmerkingen vorige notulen 
- Y. heeft contact gehad met Leerplein over het zichtbaar maken van de notulen voor ouders 
op de website. De mogelijkheden die er zijn om de notulen digitaal zichtbaar te maken zijn: 

• Notulen op de website plaatsen en de website voorzien van een wachtwoord. 

• Notulen als een publiek verslag plaatsen. 

• Notulen via Parnassys versturen (alleen zichtbaar voor ouders van O.B.S. 
Beekbergen) 

Notulen niet voorzien van vertrouwelijke gegevens of persoonsgegevens 
-14 januari komen de ICT-coördinatoren bij elkaar om een datum voor de informatieavond 
vast te stellen. Dit zal nog in dit schooljaar plaatsvinden.  
-Bij de volgende MR-vergadering zal de IB’er aanwezig zijn om informatie te geven over zicht 
op ontwikkeling 
 
Schooljaarplan 
Vanuit de ontwikkelingsagenda:  
 

The Leader In Me 
Het team is bezig om bewijsmateriaal te verzamelen om te kunnen voldoen aan de eisen 
voor de Milestone status. Om dit te verdienen wordt er gekeken naar 9 onderdelen die 
bestaan uit 3 niveaus. De onderdelen waarnaar gekeken wordt zijn: 
1. Lighthouseteam 
2. Leiderschapsomgeving 
3. Geïntegreerde instructieve een leerplan 
4. Samenwerking medewerkers 
5. Leiderschap leerlingen 
6. Ouderbetrokkenheid 
7. Leiderschapsevenementen 
8. Doelen stellen en volgen 
9. Meetbare resultaten 
Deze banners moeten worden ingevuld. In tweetallen gaat het team hiermee aan de slag. 
Het is de bedoeling dat er wordt aangetoond wat we al bereikt hebben en wat we nog 
moeten doen om de Milestone Status te kunnen behalen.  
 
Handelingsgericht werken (HGW):  
Tijdpad om zicht op ontwikkeling van leerlingen te monitoren en het handelen van de 
leerkracht hierop af te stemmen. Op vaste momenten worden er groepsbesprekingen 
ingepland om het onderwijsaanbod vast te stellen. Dit vaststellen van het onderwijsaanbod 
gebeurt vanuit de methode toetsen en Cito’s. Er worden nieuwe groepsdoelen opgesteld om 
weer aan te kunnen werken.  

Taal 
Er worden veel boeken gehaald door de leerlingen uit de boekenbus om de leesmotivatie bij 
de kinderen te vergroten. In de bovenbouw wordt de boekenkast vernieuwd, in de 
onderbouw zijn al nieuwe boeken aangeschaft. 



Dit jaar zal er ook gekeken worden naar een nieuwe leesmethode voor het technisch lezen. 
De voortgang van BOUW lezen en de resultaten van de AVI en DMT zullen door de 
taalcoordinatoren samen met de IB-er besproken worden. 
 
Onderwijskundig perspectief 
Het team wil gaan werken met leerteams. Ieder teamlid heeft kunnen aangeven welk 
leerteam wij nog missen op school.  
Degene die het meest naar voren kwamen zijn: 

- gym 
- lezen 

De definitieve leerteams moeten nog vastgesteld worden met het team. Voor Snappet is er 
al een leerteam. Zij hebben al actiepunten over het werken met Snappet besproken. Deze 
worden de volgende MR-vergadering besproken, nadat het ook in een teamvergadering 
besproken is. 
 
Stichting LeerKRACHT  (doelgericht samen werken aan beter onderwijs, werkplezier en 
betrokken leerlingen): team gaat op bezoek bij een andere Leerplein school om te kijken of 
dit iets is wat bij onze school past. Werken vanuit korte effectieve werksessies, waarin je 
met je collega’s en schoolleiding wekelijks de voortgang bespreekt op doelen die je 
gezamenlijk gesteld hebt.  
 
Het bespreken van de formatie en het aangeven van mobiliteit staat ook weer op de 
planning. 16 januari moet het geschatte aantal leerlingen van de start van het nieuwe 
schooljaar worden aangegeven.  
 
Communicatie 
Er is duidelijk gemaakt hoe wij gaan communiceren. Dit is gecommuniceerd naar ouders via 
de UDSG.  
Enquêtes zijn fijn om ouders de ruimte te geven om hun bevindingen te delen. Misschien is 
het goed om het dan alleen anders te noemen dan een enquête. 
 
Staking 30 en 31 januari 
Iedere leerkracht heeft recht op staken. Er zal geen salaris ingehouden worden.  
Samen met andere organisaties is Leerplein aan het kijken of er een actie komt. 
Leerkrachten die niet staken kunnen administratieve taken doen.  
 
Jaarplan MR 
Jaarplan MR O.B.S. Beekbergen wordt naast format VOO gelegd. Zo kan er gekeken worden 
naar een nieuw format waarbij we niet achter de feiten aanlopen, maar goed op tijd 
bepaalde punten kunnen bespreken.  
 
Huishoudelijk regelement kan worden aangepast kan naar school worden aangepast. Andere 
regelementen van MR liggen vast.  
 
 
 
 



Delen notulen 
Voorkeur gaat uit om de notulen op de site te plaatsen onder het kopje van MR. Dit na 
goedkeuring van de notulen.  
 
Begroting  
Er is vanuit de OR een begroting om scholing te bekostigen voor leden van de MR. Handig 
om zoveel mogelijk wat anders te doen, zodat er kennis gedeeld kan worden. Kijken welke 
mogelijkheden er allemaal zijn.  
Oudergeleding zoekt uit of agenda GMR ook eerder doorgestuurd kan worden, zodat we 
kunnen kijken we er besproken wordt en wie ernaar toe zou kunnen gaan.  
 
Actiepunten: 

- In de volgende MR-vergadering bespreken hoe we het format voor O.B.S. 
Beekbergen willen aanpassen. A. maakt hier vast een begin mee/ overzicht.  

- Zorgen voor het plaatsen van notulen op de site. A. informeert bij ICT’er.  
- Kijken naar mogelijkheden voor scholing 
- Uitzoeken of agenda GMR eerder gedeeld kan worden.  


