
 Agenda MR dd. 12 april 2022 
 Locatie:  Fysiek  , op school 

 Aanwezig: Vera, Robert, Gea en Sharon 

 Afwezig: Rachel 

 Notulist: Gea 

 Tijdstip: 19.30 - 20.00 voorbespreking zonder Sharon 

 20.00 uur - 21.00 agenda met Sharon 

 AGENDA zonder Sharon start 19.30 uur 

 1.  Vaststelling agenda + Bespreken actiepunten verslag 15 maart 
 Aandachtspunten: 
 Tussenevaluatie 
 Prioritering, WO 
 Nijpende situatie invallers, aangeven aan bestuur 
 Aandacht voor re-integratie icm inval 
 Criteria kamplocatie 

 2.  Mededelingen  
 3.  Voorbereiding agendapunten  

 AGENDA met Sharon start 20.00 

 1.  Vaststelling agenda 
 2.  Notulen vorig overleg 15 maart 

 Inschrijven activiteitencommissie KVK: 
 Lijst met criteria voor nieuwe kamp locatie 
 Notulen vorige vergadering online 

 3.  Algemene mededelingen +update corona 
 Tussentijdse evaluatie gestuurd ivm ontwikkelingen analyse en ontwikkelingen identiteit 
 Vragen 260 graden feedback vragenlijst komt in meivakantie en zal worden rondgedeeld. (zenger 
 folkman) 
 Update corona/ziekte: 
 Corona is vrij rustig, wel veel ziekte. 
 DO/intervisie: ernstig beeld, maar is wel op alle scholen gelijk. Iedereen loopt op zijn tenen en 
 reserves zijn op. 
 Inwisselbaarheid van leerkrachten is ook niet 100% niet elke leerkracht kan elke bouw draaien. 
 Afweging maken tussen klas openhouden en kwaliteit onderwijs hooghouden. Richtlijn van Flores is 
 klassen zoveel mogelijk open houden. 

 4.  Personele zaken 
 Er zijn al meerdere sollicitanten voor de nieuwe middenbouwgroep. 
 Wat zijn de groei beelden. Stabiele groei. Wil niet enorm groot worden zo’n 185 leerlingen. 

 5.  Analyse resultaten rekenen 
 Diepteanalyse: 
 Na LOVS toetsen gedaan. Kijken naar de staat van het onderwijs. Gekeken naar behaalde resultaten 
 op vakgebieden. Dit is gedaan met rekenen door leerkrachten. Andere vakgebieden zijn door de 
 kwaliteit coördinator gedaan. Hierbij speelt schoolweging en spreiding een rol. Wat valt op: rekenen 



 zit binnen bandbreedte van landelijk gemiddelde, begrijpend lezen zit op wat we mogen verwachten 
 van onze school op basis van schoolweging. Andere vakgebieden zitten we binnen bandbreedte, maar 
 zou op basis van de schoolweging meer verwacht mogen worden. Technisch lezen geeft vertekent 
 beeld omdat daar alleen de zwakkere leerlingen worden getest. Rode vakjes zijn aandachtspunten. 
 Edi en nieuwe methodes en bewuster keuzes maken gaan bijdragen aan verbetering. 
 In groep 3 is een enorme spreiding in hoe goed kinderen met methodes meekomen met methodes. 
 Hierbij wordt gekeken of er in groep 2 al meer aandacht aan kan worden besteed. Spreiding naar 
 boven is prima, er wordt nu meer aandacht besteed om de onderkant te helpen. Dit gaat ook 
 verschuiven naar extra begeleiding voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. 
 Zorgsignalen zijn genoteerd in de analyse. Bijvoorbeeld: In middenbouw sluit rekenmethode niet 
 geheel aan, en moeten stappen gezet worden. Keuze nieuwe rekenmethode.  Acties zijn hoeveel 
 leertijd, hoeveel instructies, EDI, onderzoek naar hiaten e.d. Is een ambitieus plan, sommige 
 actiepunten zullen wellicht langer duren. Daar is een prioritering gemaakt. 
 Taalontwikkeling: taalverhaal methode gaat verdwijnen, daar is een soortgelijk alternatief, die 
 overstap is relatief makkelijk, maar methode is wel verbeterd. 
 Analyse is van belang om voortgang te kunnen volgen. Er vindt een evaluatie plaats bij de eindmeting. 

 6.  Jaarcijfers afgelopen jaar 
 Kalenderjaar 2021. Op het laatste moment is het overschot ingezet voor inrichting. Zelfs na die 
 uitgave kwamen we zeer positief uit. Voor volgende vergadering de realisatie schetsen. 

 7.  Vakantierooster 2022 – 2023 
 Die is er nog niet, maar er is wel al een concept jaarkalender. Dit is nog niet vanuit bestuur bevestigd. 
 Actie:  Definitief maken van jaarplan en jaarkalender  2022-2023 voor zomervakantie. 

 8.  Hoogte vrijwillige ouderbijdrage (+kampbijdrage) 
 Jaarlijks terug laten komen van begroting AC om ouders inzicht te geven waar bijdrage naar toegaat. 
 Er zijn geen signalen om hoogte aan te passen. Goed verwoorden dat het echt een vrijwillige bijdrage 
 is. 

 9.  Identiteit/denominatie 
 Algemeen bijzonder: indruk speciaal onderwijs. Deze denominatie is voor de statuten en zal niet 
 worden toegevoegd op het naambordje. 
 Groepsdoorbroken werken en een jaargroepen wisselen moet duidelijker in identiteit naar voren 
 komen. 

 10.  WVTTK 
 Traktaties in de klas. 
 Prioritering WO. 
 Er is een offerte aangevraagd voor een hek om het plein af te sluiten bij de bosjes. 
 Er komt halfjaarlijks vers zand bij de zandbak bij. 
 Onderhoud van speeltoestellen is bovenschools geregeld. 

 11.  Sluiting 

 Volgende vergaderingen: 17 mei & 14 juni 


