
Notulen MR-vergadering d.d. 25 maart   

Aanwezig namens ouders: Miranda Oude Lashof, Nicol Pross, Tessa Pierik 
Aanwezig namens personeel: Paula Timmers, Imelda Damink, Dennis Kok Kamphuis 
Aanwezig namens directie: Jasper Diele 

 

1. Welkom en opening door Miranda 
 

2. Mededelingen/binnengekomen stukken 
 Dennis neemt het maken van de notulen over van Paula 
 Marieke is 40 jaar in dienst. Maandag 15 april half 11, vanuit de MR krijgt ze een  x 

bedrag. De hoogte van het bedrag is nog niet duidelijk, dit wordt nagezocht door 
Miranda, Nicol, Paula en Imelda. De hoogte van het bedrag wordt op de app gezet. 
Miranda is namens de MR aanwezig en zorgt voor het cadeau. 

 Nieuwe kandidaat MR-oudergeleding: Sylvia Weernink, er komt geen 
ouderstemming. Dit wordt in nieuwsbrief gezet. Voor de laatste vergadering krijgt ze 
een uitnodiging.  

 Nieuwe kandidaat personeel: Evelyn Rikkink 
 Kitty vanavond niet aanwezig i.v.m. de avond op 21 maart over het sociaal 

veiligheidsplan. Hier was de MR voor uitgenodigd.  
 Advies en instemmingsrecht van de MR. Er is geen verkorte lijst, gebruik de gratis 

APP van CNV onderwijs.  
 Leesmap is weer roulatie.  

 

3. Notulen van 21 januari 2019 

 De notulen worden goedgekeurd  
 

4. Schoolse zaken (door Jasper) 

Werkverdelingsplan 

 Bijlage 2: keuzes hoe wij het hier op school doen, dit wordt ook elk jaar met het team 
besproken. Nieuw hierin is dat de gelden voor de werkdrukvermindering met het 
team moet worden besproken. Op deze manier komt er meer eigenaarschap bij het 
team. Eigenlijk verandert er voor het team niet veel, wij deden dit al op deze manier. 

 Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd.   

 
Toetsoverzicht  

 We bekijken de scores van cito op schoolniveau in niveauwaarden en de 
percentages van de I/II/III scores. 

 Wat opvalt is dat het leesverbeterplan (1 pagina plan) werkt, het heeft zichtbaar 
effect op de score van technisch lezen en automatisch ook op het begrijpend lezen. 

 Verder valt op dat er voor het eerst allemaal "groene" scores zijn gehaald! Mooie 
resultaten in de groepen. 

 
 



Schoolplan  

 Jasper laat het nieuwe schoolplan zien, hij vraagt de MR leden hier kritisch naar te 
kijken.  

 Aan de linkerkant zie je de 4 thema's terug van het strategisch beleidsplan, de why is 
de visie van onze school, de how is samen met het team samengesteld en de 
Howkunnen de 1 pagina plannen zijn voor het volgende schooljaar. 

 Actiepunt: agenderen voor de volgende vergadering  
 

Mededelingen op personeelsgebied 

 Jasper doet een aantal mededelingen op personeelsgebied.  
 

5. 1 pagina plannen 

 Snappet 
Collega´s vinden het fijn werken, we ontdekken steeds meer functies. Het is fijn dat 
je bij collega's om hulp kunt vragen. 

 Onderzoekend leren 
In groep 7 en 8 zijn we begonnen met Topomaster, op een leuke manier topografie 
leren.  In groep 3 en 4 zijn we ook gestart met Blink, positieve reacties van de 
leerkrachten.  Vorige week was de themaweek, hier kijken we positief op terug.  

 Leesplan 
Het doel was het technisch lezen verbeteren, dit is gelukt blijkt uit de cito scores.  
Begrijpend lezen is ook beter geworden, voor volgend schooljaar wel een extern 
iemand die gaat meekijken en ervoor moet zorgen dat er 1 lijn komt binnen de 
school.  Verder zijn we in de groepen ook bezig met begrijpend luisteren, 1x iets 
uitleggen. Ouders dit ook meegeven, misschien een stukje in de nieuwsbrief 
hierover.  
 

6.  OR-nieuws 

 Nog geen notulen ontvangen 

 
7. GMR  

 Geen nieuws vanuit de GMR 

 

8. Rondvraag 

 Nicol: is het een idee om Anne Leferink van Eetenzo in te schakelen voor een avond 
over de gezonde voeding bijvoorbeeld i.c.m. de ouderraad jaarvergadering.  

 Nicol: Hoe wordt Engels gegeven hier op school? Waarom de keuze om dit alleen in 
groep 7 en 8 te doen? Waarom niet vanaf groep 1? 

 Tessa: complimenten voor de themaweek! Hoge betrokkenheid! 
 

Miranda sluit om 20.55 voor de vergadering 



 
Actiepunten 

Wat Wie Wanneer 
Hoeveel geld afscheid Marieke Paula, Imelda, Miranda, Nicol Deze week (week 12) 
Nieuwe MR leden vermelden 
in nieuwsbrief 

Dennis Op korte termijn  

Agenderen schoolplan 
volgende MR-vergadering 

Dennis Volgende vergadering  

Uitnodiging Sylvia en Evelyn 
laatste MR-vergadering 

Dennis 6 juni 

 


