
Notulen MR vergadering

❖ Vergadering 28-09-2022
- Een nieuwe voorzitter mag zowel vanuit oudergeleding als vanuit

lerarengeleding komen. Het is wenselijk dat het voor eind van het schooljaar
overgedragen is.

Schoolgids
- Is er reden dat vertrouwenspersonen enkel met achternaam vermeld staan =>
vraag voor Esther
- Bij schooladvies staat onbekend bij 3,4%. Dit heeft vermoedelijk te maken met dat
het op dat moment nog niet duidelijk was.
- Op pagina 9 bij hoe bereiken we deze doelen is het nog niet erg concreet. Is het
mogelijk dit iets concreter te maken? => vraag voor Esther
- Op pagina 12 het verbeteren van het onderwijs van onze school en
wetenschappelijk onderzoek. Titel correspondeert niet met de inhoud van de stuk.
Uit dit stuk blijkt niet wat het voor onze school oplevert. => Vraag voor Esther
- In het gehele document staat niks over de samenwerking/ contact met externen
zoals school maatschappelijk werk. Hoort in de schoolgids eventueel een verwijzing
(deel van het zorgplan) => Vraag voor Esther

Speerpunten voor de MR voor komend jaar
- Ouderbetrokkenheid
- Discussiëren
- Vraag voor Esther volgende keer. Met betrekking tot de avg wat komt vanuit

Prisma en wat vanuit de wet.

Ventilatie
Ervaring vanuit lerarengeleding is dat het niet volledig aan ventilatiebeleid ligt. De
reactie van de co2 melder is afhankelijk van de plaats. Afhankelijk van de positie
zakt deze wel of niet terug na het openen van ramen.
Welke conclusies worden getrokken adhv metingen en welke acties worden
genomen als het niet werkt? => Vraag voor Esther

Coronaplan
Ouder/kindgesprekken digitaal in fase oranje staat niet in Coronaplan.
Code rood: Mr kan zich vinden in voorstel om hele klassen te houden en dan de helft
van de lestijd.

Nieuwe actieplan
● Beredeneerd aanbod binnen rijke en uitdagende speel- leeromgeving in groep

1/2 , dit is wellicht een goed onderwerp om volgende vergadering een
leerkracht en ouders voor uit te nodigen.

● Wereldoriëntatie: twee andere methodes worden nog onderzocht. Tot nu toe
geen positieve ervaringen. Nu gaat nog gekeken worden naar de methode
Facta. Mocht dit het ook niet zijn, zal teruggegaan worden naar Esther om
opnieuw binnen het team te spreken over de wensen.



● Close reading: Begrijpend lezen. Moet nog meer kennis over komen.
Uittesten van welke teksten zijn geschikt. Het is wel bewerkelijk voor
docenten. Volgt nog een cursus voor de docenten.

● Eigenaarschap: Zijn we nog wel een aantal jaren mee in ontwikkeling. Wat
verder diepgang aan geven. Hoe, wat, wanneer.

● Burgerschap en identiteit: Als school doen we hier veel aan. Het zal meer
beschreven moeten worden wat doet een ieder. Met team zal visie gedeeld
worden.

● Oriëntatie en digitale geletterdheid: Zal volgend jaar wel een groter punt
worden. Reden hiervoor is de wetgeving hieromtrent. Dit jaar zal daar alvast
op voorbereid worden.

❖ Vergadering 15-11-2022

Ventilatie
Groep 5 en 8 ervaren de grootste problemen. Het gebruik van de co2-melders is wel
wenselijk. Een andere plaats van de co2-melder zal worden bekeken. Het is continu
balanceren tussen ramen open en ramen dicht. Daarnaast proberen ze ook
energiekosten zo laag mogelijk te houden.

Schoolgids
- De reden dat vertrouwenspersonen enkel met achternaam vermeld staat, is dat dit
conform format van scholen op de kaart is.
- Schooladvies het praktijkonderwijs telt niet mee even als ISK, dit is de 3,4%.
- Op pagina 9 bij hoe bereiken we deze doelen is het nog niet erg concreet. Esther
beaamd dit en gaat hiernaar kijken.
- Op pagina 12 het verbeteren van het onderwijs van onze school en
wetenschappelijk onderzoek. Titel correspondeert niet met de inhoud van het stuk.
Uit dit stuk blijkt niet wat het voor onze school oplevert. Dit onderdeel moet in de
schoolgids maar school is verplicht dit te vermelden. Titel zal aangepast worden naar
wetenschappelijk onderzoek om school te verbeteren.
- In het gehele document staat niks over de samenwerking/ contact met externen
zoals school maatschappelijk werk. Vanuit Mr is de wens uitgesproken om de
samenwerking/ contacten op zorg vlak wel te vermelden.

Nieuwe beveiligde omgeving
We gaan over op een nieuwe drive. Hiervoor krijgt de oudergeleding een mail op hun adres.

Anders organiseren
In hoeverre gaat het leerstofjaarplan de enige manier van organiseren zijn voor
komende jaren. Optimaal organiseren komt steeds meer naar voren. Steeds meer
zal leerling centraal staan i.p.v. de leerstof als gemiddelde. Daarnaast komen ook
steeds meer opvoedkundige zaken op het bordje van de school. Dit zal een
ontwikkeling zijn in de komende jaren. Door digitalisering en globalisering is dit wel in
een stroomversnelling gekomen.



AVG
Olga heeft met betrekking tot avg bepaalde zaken uitgezocht. De wetgeving zelf is
hieromtrent niet gewijzigd. Maar de focus hierop is scherper geworden afgelopen
periode. Het gaat vooral om bewustwording.
Organisatie ligt deels bij Prisma en deels bij de school zelf. Esther gaat kijken om
verdere informatie richting ouders te delen.

Volgende MR vergadering
Onderwerp: beredeneerd aanbod, duur 20 minuten
- Ouders zullen hiervoor fysiek uitgenodigd worden.
- Twee van de onderbouwleerkrachten zal hier iets meer over vertellen

Volgende MR vergadering is 31 januari om 19:30


