
Notulen agenda MR – dinsdag 24 mei ’22 

 

1. Nieuws uit de school/OR 

- Voor de NPO-plannen is instemming van de MR nodig. Hiervoor zal de MR structureel in 

meegenomen gaan worden. 

- Nieuwe collega in de wereldklas aanwezig. 

- In groep 7 zijn alle kinderen geslaagd voor hun praktisch en theoretisch examen. 

- De Koningsspelen was een geslaagd feest. De kinderen hebben een leuke en een 

gezellige dag gehad. 

- De aanvraag voor het predicaat GOED wordt één dezer dagen ingediend. 

- In de één-na-laatste week van het schooljaar zal een zomerfeest gehouden worden. 

- Groep 8 heeft twee EHBO-lessen gevolgd. De kinderen waren betrokken en leergierig. 

Voorkeur om deze lessen in het curriculum van groep 8 mee te nemen. 

- De school is genomineerd voor een ANWB verkeersplein. Hiervoor kan gestemd worden.  

- Vanuit de OR is het idee om in het najaar een interne kledinginzamelingsactie te 

organiseren voor onze ouders. 

- Vorige week hebben de groepen 7 en 8 een bezoek aan het Anne Frankhuis gebracht. 

- Vele kinderen hebben aan het schoolvoetbaltoernooi meegedaan. 

- De statuten moeten erop nagekeken worden m.b.t. de regels omtrent een vereniging. 

 

2. Informeren/presenteren zelfevaluatie 

De evaluatie is een document waarin de school aan gaat geven dat ze GOED is. Deze wordt 

ingediend. De leden van de MR krijgen de evaluatie ter inzage mee. De MR wordt op de 

hoogte gehouden over de ontwikkelingen. 

 

3. Informeren over onderzoek naar werkdruk onder de leerkrachten n.a.v. een enquête. 

De enquête is door een werkgroepje geanalyseerd. Er zal meer inzicht moeten komen om de 

werkdruk beperkt te houden door interventies in te gaan zetten. Deze interventies zijn 

opgesteld en zullen met het team gedeeld gaan worden.  

 

Ook vanuit de vragenlijst van de Arbomeester zal feedback komen voor mogelijke 

aanpassingen. 

 

4. Formatie 

De inzet van de werkdrukmiddelen zal met het team besproken worden. De PMR zal hier 

instemming op moeten geven. 

 

De investering in de onderbouw heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Enkele 

kleuters hebben niet het niveau bereikt om naar groep 3 door te kunnen stromen. Daarom 

zal in deze kinderen geïnvesteerd gaan worden door een klas (groep 2+) te organiseren 

tussen groep 2 en groep 3. Hier kan gericht met het kind gewerkt worden om ze ‘klaar te 

stomen’ voor groep 3. 

 

Er zijn drie collega’s die vanuit de NPO-middelen worden bekostigd. 

 

 

 



5. Informeren NPO-gelden 2021-2022  

Het geld mag meegenomen worden naar het volgende jaar. 

 

6. Stand van zaken m.b.t. gezonde voeding / project ‘Wandelen voor het water’  

Het wordt verplaatst naar het nieuwe schooljaar + plannen in jaarplan.  

 

7. Informeren van de schooladviezen 

De IEPS-toets heeft een mooi resultaat opgeleverd waar we erg trots op zijn. Op alle 

onderdelen zitten we op één vak na ruim boven het landelijk gemiddelde.  

 

De uitslag van de IEP-toets zijn bij enkele kinderen zelfs hoger uitgevallen dan het 

schooladvies. Adviezen kunnen na een gesprek aangepast worden. 

 

Vooral de groei op het gebied van studievaardigheden is goed zichtbaar en zal gecontinueerd 

moeten worden.  

 

8. Vakantierooster 

Het rooster wordt gedeeld en is vervolgens door de MR vastgesteld. Zodra de OPOPS-dag 

bekend is, wordt het definitieve vakantierooster gedeeld. 

 

9. Aanpassen datum schoolreis 

De schoolreis is een dag vervroegd, omdat enerzijds de bestemming aan heeft gegeven dat 

de donderdag te druk zal zijn en anderzijds hebben we laat de geldbijdrage binnen gekregen 

om tijdig de reis te kunnen reserveren. 

 

Er moet nog wel goed gecommuniceerd worden dat de kinderen op donderdagmiddag 

opgevangen kunnen worden. 

 

Voorstel: de datum van de schoolreis nog niet te delen met de ouders vanwege financiële 

gaten. 

 

10. Datum afsluitende borrel vaststellen….. 

We komen er op terug………. 

 

11. Rondvraag 

ouder: Kamp groep 8? Zij gaan kamperen in het Lingebos of de Kurenpolder. Er wordt o.a. 

geklommen. De musical wordt op school gedaan.  

ouder: Hoe is de BHV binnen school geregeld? Er is geen (kinder)EHBO aanwezig. Er zijn in de 

toekomst 5 BHV’ers aanwezig. Enkelen starten met deze cursus. 

 

 

 


