
Notulen  
MR vergadering 7 juli 2015 

 
Aanwezig:  Anouk, Marlijn, Eelco, Manon,  Annemarie en Monique 

 
Vaststellen notulen 
Openbare notulen zijn vastgesteld en door Monique online gezet. 
 
Update actiepunten vorige bijeenkomst 

- Jacqueline neemt AC op zich. Zij werft een groep ouders om haar heen die mee gaan denken 
over de invulling van de AC. Anouk gaat met Jacqueline overleggen over het werven van 
hulpouders: per briefje werkt volgens ons beter dan per mail. Gedetailleerder om hulp 
vragen zodat ouders weten wat er van ze verlangt wordt: niet alleen inschrijven op het 
Sinterklaasfeest in het algemeen, maar dat opsplitsen in bijvoorbeeld: school versieren, op 5 
december helpen, school opruimen etc.    
Ook overleg tussen Anouk en Jacqueline over een ouderavond, thema mediawijsheid.  

- Tussenopbrengsten en eindopbrengsten zullen in de MR vergadering per groep worden 
besproken.  

- PR: Monique heeft stukje in de krant gezet over de Argonauten.  Deze week weer stukje 
ingestuurd over afscheid groep 8.  

 
Evaluatie avond van strategisch beleid 
Mooie opkomst van ouders. Het worden er steeds wat meer. Enkele dingen die ter sprake kwamen: 

- Het pestbeleid. Een protocol is aanwezig op school, maar het is niet inzichtelijk voor ouders. 
Vanaf volgend schooljaar is een antipestprogramma verplicht op elke basisschool. Er zijn 
meerdere programma’s, het team gaat zich oriënteren welke het best bij ons pas.  

- We bespreken het eventueel ontwikkelen van een welkomsbrief voor nieuwe leerlingen en 
ouders. Hierin staat informatie die nieuwe ouders op weg zal helpen. Sommige dingen zijn 
voor leraren en ouders die langer op school rondlopen heel logisch. Hier kunnen we echter 
niet altijd vanuit gaan. Sommige dingen zijn niet duidelijk voor nieuwe ouders.  

- Respect is een belangrijk thema. Opvallend is dat ouders het belangrijk vinden dat kinderen 
respect wordt bijgeleerd. Op deze avond bespreken we echter dat het ook belangrijk is dat 
ouders zelf het goede voorbeeld geven: hoe ga je met de leerkracht om? Hoe praat je over 
een leerkracht?  

- Eerder Engels onderwijs. 
- Talenten van ouders meer inschakelen.   

 
Formatie  
Vooralsnog zijn er geen extra uren voor sociale begeleiding. Als er zich iets dringends voordoet zal 
hier natuurlijk altijd wel op worden ingesprongen.  
 
GMR 
GMR vergadering met ongeveer 23 personen wordt niet als effectief ervaren. Tijdens de laatste 
vergadering is dit besproken en is eigenlijk iedereen opgestapt. Hoe nu verder? Vooralsnog geen 
nieuwe afspraken gemaakt met de GMR.  
Er zijn 3 commissies die 4 keer per jaar vergaderen: financiën, personeel en onderwijs. Het lijkt ons 
verstandig om in de commissie financiën en personeel deel te nemen. Eelco denkt na over deelname 
aan de werkgroep financiën. Volgend schooljaar komen we hierop terug.  
 
 
 



Cyclus  
Evaluatie jaarplan schuiven we door naar het volgende schooljaar. Zodra Jacqueline de evaluatie af 
heeft kunnen wij dit bespreken. Vorige week heeft het team de afsluitende vergadering gehad. Zij 
hebben daar de opbrengsten besproken en de nieuwe doelen voor het volgende schooljaar 
opgesteld: Covey, onderzoekend leren, groepsplannen, Argonauten, erfgoededucatie. Daarnaast 
staan de expressievakken en het nieuwe rapport op de reservebank. We moeten prioriteiten stellen.  
 
Opbrengsten 
De eindopbrengsten van dit schooljaar zijn over het algemeen positief. Een stijgende lijn is zichtbaar, 
er zijn meer kinderen die in de categorie I en II vallen.  
Groep 4 is goed gegroeid ten opzichte van de tussenopbrengsten. Dit is mede te danken aan extra 
werken uit het cito hulpboek van begrijpend lezen, thuis is extra geoefend en de spellingsmethode is 
eerder aangeboden.  
 
Groep 1 valt wat lager uit op taalgebied. Deze resultaten komen niet overeen met het beeld van wat 
de leerlingen in de klas laten zien.  We houden er rekening mee dat het pas de eerste citotoets van 
deze leerlingen is.  
 
Inspecteur 
We hebben prima gescoord op het inspectierapport. De verbeterpunten die de inspecteur heeft 
aangegeven zijn herkenbaar voor de leraren. Inspectierapport kan altijd ingezien worden, staat op de 
server van de school.  
 
Actiepunten: 

- Marlijn werkt visie/missie uit. 
- Anouk gaat met Jacqueline overleggen over AC en hulpouders. 
- Eelco denkt na over deelname werkgroep financiën GMR. 

 

 

Volgende vergadering: 1 september 

 


