
MR-vergadering 21 april 2021 

 

Nieuws: 

Nieuws uit de GMR 

De GMR heeft ingestemd met het aangepaste allocatiebeleid.  

De vacature die door de GMR is uitgezet, heeft één nieuw ouder-lid opgeleverd. 

 

Ondersteuningsplan m.b.t. achterstanden 

Op dit moment wordt er vooral geïnvesteerd in de onderbouw (groep 2,3 en 4). Na een 

uitgebreidere analyse zal er ook in groep 5, 6 en 7 een plan van aanpak opgezet worden.  

De extra ondersteuning wordt gegeven door onderwijsassistenten en leerkrachten. De 

beschikbare middelen worden zo efficiënt mogelijk ingezet.  

 

Nieuws uit de OR 

De OR heeft een goed georganiseerde brunch verzorgd voor alle leerlingen van de school 

Er is een vacature voor een nieuw OR-lid. Na een individuele actie is besloten om deze ouder 

uit de OR te zetten.  

 

Voorschoolse educatie  

Op dit moment loopt er een traject om de samenwerking en communicatie tussen 

peuterspeelzaal, consultatiebureau en basisschool te verbeteren. Inzet is om in een zo vroeg 

mogelijk stadium achterstanden op te sporen en aan te pakken. 

 

Streefniveau en ambitie 

Rekenvaardigheid 

De ambitie (65% van de leerlingen behaalt het streefniveau 1S), gesteld in 2010, wordt op dit 

moment nog niet behaald. Slechts 34% van de scholen in Nederland behaalt dat streefniveau. 

De Anne Frank zit op dit moment op 55%, OPOPS zit gemiddeld op 50%. 

 

Schrijfvaardigheid 

Voor de komende periode wordt schrijfvaardigheid een aandachtspunt.  

 

Informeren: 

Formatie 

Er is een extra kleutergroep opgestart om de extra instroom op te vangen. 

Dankzij een groei van het aantal leerlingen kan het komende schooljaar weer gestart worden 

met 8 groepen, aangevuld met de Wereldklas. 

In januari ’22 kan er wederom een extra kleutergroep geformeerd worden. 

 

Dwarsdoorsnede Focus PO t.o.v. mogelijke achterstanden en acties 

Normaal gesproken ligt de schoolambitie tussen de 35 en 65%. Vanwege eventuele 

achterstanden door de lockdown is deze norm voor dit schooljaar bijgesteld naar 30 en 60%. 

Op basis van de behaalde resultaten zijn er groepsanalyses gemaakt om zo de achterstanden 

aan te pakken. Naast groepsanalyses zal er ook op individueel niveau gekeken worden naar 

de leerlingen die dat nodig hebben. Deze plannen lopen in ieder geval tot de zomervakantie 

en zullen deel uitmaken van de overdracht naar de volgende groep. 

 

 



Schooladvies 

Met alle leerlingen van groep 8 is begin maart het schooladviesgesprek gevoerd. Bij het 

samenstellen van de schooladviezen is dit schooljaar gewerkt volgens de richtlijn kansrijk 

adviseren (https://www.slo.nl/thema/meer/handreiking-schooladvisering/handreiking/) 

De gegeven adviezen zijn samengesteld door de leerkrachten van groep 7 en 8, de IB-er en de 

directeur, zo wordt er een breed gedragen advies gegeven.  

Bij het samenstellen van het schooladvies wordt in eerste instantie goed gekeken naar de 

leerling zelf; eigenschappen als werkhouding, motivatie en concentratie vormen een 

belangrijk onderdeel van het advies. Daarnaast wordt er gekeken naar de resultaten van de 

afgelopen schooljaren. Met name de resultaten uit Snappet en de gegevens van de CITO-LVS 

toetsen spelen daarbij een prominente rol.  

Dit jaar variëren de niveaus van VMBO Basis met LWOO tot meerdere volwaardige VWO-

adviezen. Twee leerlingen zijn ingeschreven op het Johan de Witt-gymnasium in Dordrecht, 

één leerlingen vertrekt naar het Griendencollege in Sliedrecht, zes leerlingen gaan naar De 

Lage Waard en de overige vijftien gaan naar De Willem.  

 

Afscheid groep 8 

Er is wat input van ouders. Op dit moment wordt er gekeken naar de haalbaarheid van 

diverse activiteiten.  

Voor de meeste activiteiten is echter wel een budget nodig. Om dit te kunnen realiseren zal 

er waarschijnlijk een beroep gedaan moeten worden op de ouders.  

 

Conceptbeleidsplan Burgerschap 

Per 1 augustus moet elke school een beleidsplan burgerschap hebben. OPOPS-breed wordt 

er gewerkt aan een plan. Voor de Anne Frank wordt een plan op maat gemaakt  

 

Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage voor de schoolreis en andere activiteiten is een vrijwillige bijdrage. 

Doorgaans is het geen probleem als een enkele ouder deze bijdrage niet betaalt. Echter, als 

een groter deel van de ouders deze bijdrage niet kan of wil betalen, wordt het steeds 

moeilijker om diverse activiteiten te organiseren. Er moet dan gezocht worden naar 

alternatieven. 

 

Wat doen we met: 

Gezond eten 

Twee leden gaan samen in gesprek over de aanpak. Wordt vervolgd 

 

EHBO met kinderen 

Lessen aan kinderen. Er is animo om dat in groep 7 of 8 te doen. Dit wordt besproken in het 

team. Budget is een voorwaarde. 

 

Persoonlijke hygiëne  

 Is er in de groepen aandacht voor persoonlijke hygiëne? Bespreken in het team. 

 

Gesprek MR en Leerlingenraad  

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal er minimaal twee keer schooljaar een gesprek 

georganiseerd worden. 

 

https://www.slo.nl/thema/meer/handreiking-schooladvisering/handreiking/


Volgende vergadering wordt vervroegd naar donderdag 3 juni om 19.30 uur. 

 

Agendapunten volgende vergadering: 

1. Instemming op de gelden voor het ondersteuningsplan achterstanden. 

2. Voorstel twee data voor de MR vs. Leerlingenraad 

3. Gezond eten 

4. Formatie 

5. Reactie Team m.b.t. EHBO en/of hygiëne 

 


