
Notulen MR 27 september 2021

Aanwezig: Marieke (voorzitter), Edith B., Esther v. G., Mary, Wendy, Gaby, Marieke en
Claire (not.). Dave en Yaëlle sluiten vanaf punt 5 aan.
Afwezig: Edith O.

1. Welkom en agenda
Welkom aan de twee nieuwe MR-leden Gaby (leerkracht 1-2) en Wendy (moeder van Puck
in groep 4 en Mees in groep 2)!

2. Notulen, actielijst en vergaderschema
Er zijn geen op- of aanmerkingen n.a.v de notulen.
Het vergaderschema wordt goedgekeurd.

- Wat betreft kamp: de nieuwe kamplocatie is nu ook naar ouders gecommuniceerd.
Het is genoemd in de presentatie van de informatieavond en het is in de klas met de
kinderen  besproken. Sommige  kinderen vonden het jammer of hadden vragen,
maar eigenlijk is het zonder al teveel ophef verlopen.
Onder de leerkrachten is nog discussie over de vraag: gaan we met de bus of op de
fiets?

3. Ingekomen post
-

4. Komend jaar MR: vaststellen penningmeester, voorzitter, secretaris
Voorzitter: Marieke doet het nog tot januari. Hierna zal Edith B. het stokje van haar
overnemen.
Penningmeester: Wendy
Secretaris: Claire

5. OV nieuwe vorm (vastgestelde ouderbijdrage)
De directie  informeert:

- Eind afgelopen jaar heeft de OV ermee ingestemd dat ze onder ons bestuur gaat
vallen. Dit betekent dat de OV vanaf nu de MR om instemming moet vragen als het
gaat om zaken zoals de vrijwillige ouderbijdrage. Het betekent ook dat er een
intensievere samenwerking gaat plaatsvinden tussen OV en MR.

- Een aantal ouders uit de OV heeft al aangegeven geen voorstander te zijn van een
andere kamplocatie. Formeel gaat de OV hier echter niet over. Het kamp is een
gevoelig onderwerp, het gaat om een jarenlange traditie. Als school zullen we hier
dan ook zorgvuldig mee omgaan.

6. NKC - info
In alle groepen, behalve de groepen 3 (die starten na de herfstvakantie), is gestart met het
NKC en de leerkrachten houden een dagelijkse evaluatie bij. Onder de  leerkrachten heerst
veel enthousiaste, maar er zijn ook nog wat van zorg. Op sommige punten is het nog wat



zoeken: welke kennis hebben de kinderen al, welke kennis nog niet, hoe gaan we om met
hiaten? Hoe zorgen we ervoor dat herhaling voldoende in de lessen wordt ingebouwd?
Op de studiedag op 6 oktober zullen we het eerste pilot thema met elkaar evalueren. Er
zullen presentaties komen vanuit het team en er zal een presentatie komen vanuit
Academica. We zullen op deze dag ook een aantal dingen afspreken/vastleggen voor het
tweede pilot thema.
Wat nog komt is een evaluatie van het eerste pilot thema met de leerteam voorzitters. Deze
evaluatie zal plaatsvinden in de vorm van een digitale vragenlijst.
Op verschillende manieren proberen we zo in kaart te brengen wat er goed gaat en op welke
punten bijgestuurd moet worden.

De oudergeleding stelt de vraag: hoe weten we of we met het NKC de kerndoelen halen en
waarborgen? →
Toetsen is een omstreden onderwerp. De leerkrachten bij ons op school zijn vanuit het
EDI-model gewend om controle van begrip (CVB) vragen te stellen.Op deze manier krijgen
we dus elke dag feedback van de kinderen en kan de volgende lesinhoud daarop worden
aangepast. Daarnaast laten leerlingen zien wat ze geleerd hebben in de vorm van
presentaties, geschreven stukjes, tekeningen, posters etc. Belangrijk ook om te bedenken is
dat het NKC gebaseerd is op de kerndoelen.
Binnen de landelijke werkgroep van het NKC wordt ook hard nagedacht over de vraag: hoe
kunnen we dit nu toetsen? Het NKC heeft hier nog geen keuze in gemaakt. Voornemen is
om op deze vraag voor de zomervakantie antwoord te hebben.

7. NPO gelden - info
De directie licht toe:
-Het plan dat we eerder gepresenteerd hebben, zijn we nu aan het uitrollen.
We zijn continu aan het monitoren hoe het loopt.
Op hoofdlijnen loopt het goed. Het komt er wel allemaal ‘bij’. Vooral ook roostertechnisch is
het soms puzzelen.
-Wat we weten is: tutoring werkt. Wat we niet zeker weten: welk aanbod hebben deze
kinderen nodig? Dit is iets wat we goed in de gaten moeten blijven houden.
-Wat we nog niet doen is een verlengde schooldag. We zijn nu aan het onderzoeken of dat
voor een aantal kinderen mogelijk is.
- Halverwege het jaar zullen we de besteding van de NPO-gelden evalueren.

8. Workshops/ouderbetrokkenheid
Directie:
Als school hebben we weer veel zin in de ontmoeting met ouders. We vinden het belangrijk
om deze ontmoeting zo snel mogelijk te regelen. We gaan dit nu in de steigers zetten.

9. Kleine commissie MR zoekt andere overblijfsmogelijkheid
Een kleine commissie binnen de MR gaat onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om
de TSO op onze school te organiseren.

11. Rondvraag
Mededeling vanuit de directie:
De systematiek van hoe we altijd omgingen met de begroting gaat veranderen. Dit heeft te
maken met een verandering in regelgeving.



De begroting zal vanaf nu eerst langs de MR komen. De MR heeft hierover dan adviesrecht.
Hierna pas gaat hij bovenschools.
In oktober komt zal de begroting langskomen, in november moet hij passeren.
Vanaf volgend jaar zal de MR ook instemmingsrecht hebben.

Volgende vergadering: maandag 15 november


