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Maandag 23-11-2020 

20:00 – 22:00 

Notulist: Roline 

Afmelding: - 

Aanwezig: Iedereen is aanwezig 

Directrice sluit aan vanaf 20.45 tot 21.30  
 

20.00 Voorzitter opent de vergadering. 

Voorzitter heet nieuwe leden welkom. Afspraak wordt gemaakt dat het maken van notulen 

binnen de groep rouleert en dat geen namen in de notulen genoteerd worden. 

Alle MR leden krijgen de kans om zich voor te stellen. 

20.30 

Notulen van vorige keer worden inhoudelijk en tekstueel gecheckt. Ook daarin worden 

namen gewist. 

20.45 Actiepunten van vorige notulen worden doorgenomen (zie einde document). 

Actiepunt voor secretaris;  

Vragen aan oud-secretaris hoe nieuw PG-lid in dropbox mee te nemen en even checken of 

alleen huidige MR leden in dropbox kunnen.  

21.00 Update van Directeur 

Corona problemen vallen nog mee. Leerlingen die in quarantaine zitten worden tot dusver 

goed geholpen. Leerkrachten werken niet graag mee met het online delen van lessen ter 

begeleiding van leerlingen die thuis zitten. Dit vanwege vervelende ervaringen en angst voor 

opnames van deze lessen.  

Coronascenario’s worden besproken, deze zijn met name voor OG onduidelijk en 

onoverzichtelijk. Vraag van OG. Waarom staat het beleid anders beschreven voor de 

groepen 1/2 dan van de overige groepen.  Antwoord directeur en PG; Leerlingen van leeftijd 

1/2 wordt maatwerk geleverd. Leerlingen die nog heel jong zijn hebben mogelijk geen 

behoefte aan een lesprogramma. Natuurlijk wel belangrijk het contact te onderhouden tussen 

leerling en leerkracht en overige leerlingen. 

Aangezien het hele beleidsstuk aangaande Corona scenario’s is nog niet helder is voor MR 

wordt deze aangepast en opnieuw verstuurd door directeur. MR kiest ervoor om tijd te 

krijgen deze beleidstukken na ontvangst te lezen. Een korte vergadering wordt bij elkaar 

gevraagd alvorens instemming het verlenen. 

 

Argumenten fabriek; 

Gehele opzet van argumenten fabriek nog onduidelijk. Vraag OG. Waarom hebben ouders 

een negatiever beeld gekregen van Signum. Antw.  Dirc. Lijkt dat het probleem in de 

communicatie gevonden kan worden. Het blijkt dat er meer ontwikkelingen zijn en het 

onderzoek voorziet niet in een op alle is de vinger te leggen wat de oorzaak ervan is. 
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Stand van zaken schoolgids 

Schoolgids die nu bijna klaar is geldt voor 20/21. Directeur had graag willen herschrijven en 

restylen, vandaar de vertraging. Wordt nu geredigeerd. Bovendien staan nog namen 

verkeerd vermeld.  

Schoolgids voor het schooljaar 21/22 dit is reeds in de maak door OG en Directeur. Hierin 

zal meer begrijpelijke/leesbare informatie geboden worden aan ouders. De nieuwe 

schoolgids gaat passender zijn voor het Palet qua stijl en tekst.  

Vanaf januari is ook de template voor de nieuwe website klaar. Foto’s en dergelijke worden 

hierin gedeeld. Ook schoolgids krijgt dan meer vorm. 

Voorzitter en secretaris zeggen toe te zorgen dat in de vergadering voorafgaande aan de 

zomervakantie schoolgids gedeeld wordt zodat MR feedback kan geven voordat deze 

gedeeld wordt 

 

Stand van zaken corona/ leeropbrengsten. 

Er is niet veel terugval zichtbaar in de resultaten hoewel leerlingen Incidenteel te weinig groei 

laten zien.  

Inmiddels zijn aanpassingen gedaan in zowel reken- en spellingsdidactiek. Nodig om hiaten 

in de leeropbrengsten of te heffen of te verkleinen.  Voor spelling betekent dit een andere 

wijze van het aanbieden van de spellingsregels. Deze veranderingen in de didactiek vragen 

flink inspanningen van leerkrachten 

Voor rekenonderwijs ligt de methode onder de loep. In de methode worden per week te veel 

doelen gesteld daardoor is het voor leerlingen lastig deze leerdoelen te behalen. Door 

minder doelen per week te stellen ontstaat meer kans is dat doelen bereikt worden 

Daarnaast wordt FB op methodetoetsen niet meer alleen gegeven in punten maar ook in 

feed up feed forward. Ook met interne begeleiders is hierover overleg geweest. Het doel is 

kinderen duidelijk maken wat hun doelen zijn. Naast verandering in het gebruik van de 

methode wordt meer ingezet op automatiseren. 
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Stand van zaken combinatiegroep 4/5.  

Er is door corona minder terugkoppeling van ouders vanuit de wandelgangen. Wel geeft lid 

PG aan dat oudergesprekken vooral over de combinatieklas gingen en dat haar didactisch 

handelen erg onder de loep ligt. Lastig de vinger te leggen welke verbeterpunten benodigd 

zijn. Hiervoor is een enquête nodig. OG die ervaring heeft met de enquête die in de 

combinatiegroep 2/3 gehouden is, benoemd dat het wenselijk is om richting gevende vragen 

te stellen waarin de ambities die voor de klas gelden duidelijk zijn en ouders daaraan kunnen 

toetsen of hun bevindingen daarop aansluiten. Een groot verschil in bevindingen van ouders 

kan zijn dat de ouders van de combinatiegroep 4/5 al ervaring heeft met jaarklassen terwijl 

ouders van de 2/3 dat nog niet hadden. OG geeft aan dat het wenselijk kan zijn om 

terugkoppeling naar ouders te geven zodat ouders ook het gevoel hebben dat ze gehoord 

zijn bovendien worden ouders op de hoogte gehouden welke veranderingen worden 

doorgevoerd. PG bevestigt dat dat zij heeft ervaren dat ouders deze feedback nodig hebben. 

OG geeft aan dat met name de communicatie rondom combinatieklassen nog verbetering 

behoeft. Een 2e evaluatie kan zowel school als ouders een completer beeld bieden over de 

voors en tegens van combinatieklassen. De MR wil graag meekijken en denken over de 

wijze waarop evaluaties gecommuniceerd worden met alle ouders. 

 

Personeelontwikkelingen 

Naast Janneke komt Nynke Hartstra 

Guido en Tamara dragen gezamenlijk de groeps-verantwoordelijkheid daarom is Tamara 

komende donderdagen ook in de klas. 

 

Stand van zaken jaarplan en schoolplan 

Huidige schoolplan is nog geschreven door vorige directeur. Schoolplan wordt geschreven 

(staan doelen) voor de komende 4 jaar. Voor de huidige directeur is het schoolplan nog niet 

voldoende richtinggevend. 

Jaarplan is actielijst per jaar en is een groeidocument waarin plannen gesteld en bijgesteld 

kunnen worden. De plannen zijn gebaseerd op het schoolplan. 

Vraag OG wat zijn de speerpunten van het huidige jaar en op welke manier kunnen we als 

MR samen werken met MT of eventueel ouders inschakelen indien nodig. 

- Meubilair- Is reeds jarenlang een hot item en nog steeds in concept. Directeur zou 

ook ouders in de werkgroep meubilair willen betrekken. Aangezien meubilair voor de 

komende 25 jaar goed moet zijn, moet de visie van de school meegenomen worden 

in de meubilairwensen. Lid OG heeft link gedeeld die de moeite waard kan zijn om te 

bekijken.  

Overige speerpunten komen in volgende vergadering. MR kan hier zijn voordeel mee doen 

zodat in de lijn van de school meegedacht kan worden. Per vergadering kan eventueel een 

speerpunt opgenomen worden als onderwerp voor de vergadering. Lid OG heeft voor MR 

heeft ook een eigen lijst gemaakt. Mooi zou zijn als we deze lijsten aan elkaar kunnen 

koppelen. 
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Volgende ingelaste vergadering is op 14 december. Tijdens deze extra vergadering wordt 

het voorstel voor corona scenario’s en management statuut (deadline is op 20 december) 

besproken   

Jaarverslag MR 

Jaarverslag deel 1 daarin is door OG samengevat uit notulen wat er tot nog toe is gebeurd. 

Met verantwoording wat wij als MR hebben gedaan. Richtlijnen voor jaarverslag zijn 

gevonden op website CNV  

Activiteitenplan MR. Hierin wordt opgenomen welke activiteiten we als MR ons in het 

komende jaar op gaan richten. 

Hoe we dit activiteitenplan opstellen zal een combinatie zijn van het jaarplan van de school 

en wat wij zelf vinden dat activiteiten zijn.  

Jaarplan terugblik maakt OG met gebruik van feedback van uitgetreden MR leden 

Plan om MR dichter bij de ouders te brengen daarom de vraag wat we schrijven in de 

komende nieuwsbrief (over 3 dagen). Bestaande flyer is te formeel en niet uitnodigend 

voorstel is om een tekst te maken om de MR te duiden en meer uitnodigend voor ouders is 

om eventueel contact op te nemen.  

Volgende vergadering is op 25 januari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


