
 

 

NOTULEN MR vergadering maandag 4 oktober 2021 

 
• Locatie: MWW  

• Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

• Notulist: Els 

• Afwezig: Wappie 

 

Onderwerp Tijd Inhoud/Toeli

chting 

 notulen 

1 Opening 5    Jan Karel opent de vergadering, we starten door 

vertraging met de toelichting van de 

rapportcommissie. Afgevaardigd zijn Franca 

Boudewijns en Janneke Gielis-Clement. 

2 Vaststellen Notulen 5  Er zijn van de vorige vergadering geen notulen 

gemaakt. 

3 Mededelingen 10  Geen ingekomen mededelingen 

4 Rapportcommissie  Presentatie 

van de 

nieuwe 

rapportage 

De rapportagecommissie (Janneke en Franca) 

geven een toelichting op de stappen die 

genomen zijn in het kader van de nieuwe 

rapportagevorm. 

De aanleiding voor de verandering is: 

- Huidige vorm zeer arbeidsintensief 

- Zeer talige toets wat niet voor ieder kind 

past. 

- Uitslag niet direct bruikbaar. 

Doel van de nieuwe vorm is formatief toetsen: 

in beeld brengen van de groei de het kind 

maakt. Je meet leergroei vs leerdoel. 

Centraal staat hoe je een kind verder helpt in 

ontwikkeling. 

 

Voorafgaand aan de keuze is er veel 

onderzoek gedaan oa door volgen webinars, 

lezen van vakliteratuur etc. 

 

Voordeel van de IEP tov huidige methode:  

- Digitaal: analyse van de toets direct 

zichtbaar; 

- Meet leergroei door de jaren heen; 

- Toetst of doelen zijn behaald; 

- Compleet: hoofd, hart, handen; 

- Heeft een voorleesfunctie; 

- Positieve ervaringen (leerkrachten en 

leerlingen en ouders in groep 7 en 8. 

-  

Er is reeds door de commissie en Jorg de Bakker,  

besloten tot invoering van de IEP voor groep 3 t/m 8 ipv 

CITO. Aanvang is januari 2022. 



 

 

Wel nog AVI/DMT 

2x per jaar 

 

Voordeel 1: Geen cito’s meer nakijken en invoeren dus 

meer directe tijd beschikbaar voor leerlingen. 

 

Voordeel 2: uitslag IEP geeft een voorspellende 

waarde. 

 

Vraag vanuit de MR: wat zijn de extra kosten? Hoe 

vertaald zich dat naar de lange termijn? Jorg geeft 

aan hierop terug te komen, dit wordt uitgezocht. 

 

Vraag Nick: hoe komt het overeen met het motto ieder 

kind echt zien? IEP genereerd een digitale talenkaart 

welke essentiële punten direct zichtbaar maakt. 

Grafiek maakt inzichtelijk of er voldoende groei in de 

ontwikkeling zit. 

 

Vraag Nick: Een kind interpreteert de opgave wellicht 

anders, dat is bij digitale toets wellicht niet zichtbaar. 

 

Commissie geeft aan dat de toets adaptief is uit te 

voeren:  aangepast aan het niveau van de leerling 

wanneer dit nodig is. 

 

Er is niet alleen een keuze  gemaakt voor een nieuwe 

toetsingsvorm maar ook voor een nieuwe rapportvorm. 

Doel van deze nieuwe rapportvorm: het moet meer 

zeggen over de ontwikkeling van de leerling dan het 

huidige rapport en moet minder tijd kosten om het te 

maken. 

 

De commissie heeft in de voorbereidingsfase enkele 

eisen gesteld als uitgangspunt voor de nieuwe vorm: 

- Harde gegevens: resultaten via iep, 

rekenen, lezing en spelling (Hoofd) 

- Sociaal emotionele ontwikkeling: kijk of zien, 

taakwerkhouding 

 

Er zijn verschillende opties vergeleken: social schools, 

mijn rapportfolio, Mevolution. 

 

De keuze is gevallen op mevolution: 

- Moest digitaal zijn, levenslang toegang, ook 

kinderen toegang, werken met leerdoelen 

mogelijk, nadruk op ontwikkeling van de 

leerling; 

- Voordeel: het is nog in ontwikkeling dus 

inspraak in vormgeving. 

 

Vraag Jan Karel: 

Wat waren de harde criteria om te kiezen voor 

mevolution: 

 

 



 

 

Antwoord commissie: 

- We werken zelf al met mevoltution, niet 

meer dan logisch dit door te voeren voor 

de kinderen 

- Social schools was meer een lijst afvinken 

en mijn rapportfolie was weinig 

mogelijkheden voor hart en handen. 

- Te statisch en meer opsommend 

- Mevolution biedt meer mogelijkheden. 

 

Jan Karel: hoe worden andere toetsen nu 

geregistreerd?  

 

Toelichting: Startgesprekken worden opgeslagen in 

parnassys. Wordt een PDF gemaakt en dat wordt 

gekopieerd naar mevolution. Ook de score van de IEP 

(eindscores) worden toegevoegd als PDF aan 

mevolution. Ook foto’s en video’s kunnen erin 

opgenomen worden, dus zowel harde kant als zachte 

kant. Tussentijdse toetsen worden wel gemonitord, niet 

direct overgeheveld. 

 

Tijdspad team:  

- 2-9 knoppentraining (uitgesteld maar wel 

plaatsgevonden) 

- September: startgesprekken overhevelen 

Okt, nov, dec:  

- per leerling foto’s verzamelen van iets waar 

leerling trots op is. 

- Resultaten methodetoesten invoeren in 

resultatenmonitor.  

- Extra training 

              Nov/dec eerste adviesgesprek 

- 6 dec vervolgtraining 

- Eind jan/feb afnemen IEP en voorbereiden 

ouder/kindgesprekken 

- Februari: eerste mevolution rapport 

- Ouder-kind gesprekken 

 

Vraag Jan Karel: 

Waar worden de cijfers voor andere vakken zoals 

engels, gym, aardrijkskunde etc vastgelegd. 

 

Janneke: dit komt niet meer terug in de rapportage. 

 

MR: dat soort vakken horen wel in een rapport.  

Opmerking: keuze van de commissie gaat uit van wat 

zegt iets voor het kind. Commissie is van mening dat de 

bijvakken daarin niet leidend zijn.  

MR stelt de kritische vraag of deze afweging niet 

gebaseerd moet worden op wat ouders belangrijk 

vinden in de toets en wat het kind zelfvertrouwen geeft. 

 

De MR heeft een twijfel of het weglaten van cijfers van 

subvakken hjer juiste effect heeft. De commissie 

beargumenteerd dat er juist inhoudelijke diepgang 



 

 

gegeven wordt aan  wat er wordt beheerst. Dit wordt 

onderbouwd door zaken te benoemen. 

 

Kritische noot MR: we vertrouwen op de beste intenties 

echter het verbaasd ons als MR dat wij daar nu pas iets 

van horen, dit is een dusdanige verandering welke 

voorstoelt op een toekomstvisie dat hier meer 

aandacht voor geweest had moeten zijn tijdens het 

proces. 

 

De commissie beseft dit maar geeft aan dat hierin een 

foutieve afweging gemaakt is door een extern 

adviseur. Derhalve is besloten dat de komende tijd er 

gericht aandacht zal zijn voor informatievoorziening 

richting naar ouders. 

 

Jan Karel: in de communicatie naar ouders moet 

duidelijk naar voren komen waarom het belangrijk is en 

hoe het past in de toekomstvisie van de school en het 

thema ieder kind echt zien.  

 

Vraag Nick: de privacy verklaring van mevolution 

vereist toestemming van de ouders. Wat als ouders dit 

niet willen? Wordt er dan een normaal rapport 

gemaakt wordt? 

 

Jorg: de komende tijd zal er een gefaseerde overgang 

plaatsvinden en zullen beide vormen gemaakt worden. 

 

De commissie legt nogmaals uit dat er enkel doelen 

opgenomen worden bij rekenen taal en spelling en 

geen cijfers  . 

 

Janneke laat een voorbeeld zien van mevolution en 

licht de gesprekkencyclus toe. Dit wordt een 

gesprekkencyclus op maat. Nu gebeurd dat via de 

schoolgesprek app. De commissie is van mening dat dit 

gemakkelijker kan, derhalve worden er tijdens het 

startgesprek al vervolgafspraken gemaakt. 

 

Jan Karel: is er instemming vanuit MR? Jorg vindt dat 

zowel ouder als personeelsgeleding instemming heeft. 

 

Daarnaast wordt er een informatieavond gehouden 

voor ouders en workshops om ouders mee te nemen 

en behoeften op te halen. Doel is om einde van dit jaar 

een definitief besluit te nemen. 

 

Er is geen apart contract voor het wikveld afgesloten 

voor mevolution, dit is overkoepelend gedaan door 

signum en door varen wij op voort. 

 

Daarnaast zullen ouders AVG technisch voor ieder kind 

toestemming moeten geven voor beeldgebruik etc. 

 



 

 

Jan Karel: belangrijkste nu: commissie wil dit graag, 

vervolgstap is nu communicatieplan: hoe gaan we dit 

uitleggen aan ouders en hoe betrekken we ze erin? 

 

Geen verplichting om achterban te raadplegen maar 

wel de meest chique weg. Dit is ook de wens van Jorg. 

 

Jan Karel: optie om op beide locaties een klas als pilot 

te nemen? 

 

Opdracht voor de commissie: vervolgstappen bepalen 

en communicatieplan uitwerken 

 

Communicatieplan komt op de agenda voor 

vergadering van 2 november 

5 Jaarplan 

 

30  Jorg geeft een update van het jaarplan en benoemd 

de speerpunten van het plan. 2020-2021 is de tent 

vooral draaiende gehouden, minder strategische 

stappen gemaakt. Ambitie is komende jaar de stappen 

uit kindcentrumplan wel te zetten. 

In het leerplan zijn 8 prioriteiten bepaald, 4 zijn 

hoofdtopics wat Jorg betreft. 

1. Samenwerking 2 locaties (topic voor jorg, niet 

voor team). 

2. Professionele dialoog en cultuur, 15 okt gaan 

we met talentacademie aan de slag. Hoe sta je 

als professional in de organisatie en hoe kunnen 

we daarin verbetering maken? Meer inhoud 

geven aan monitoring van collega’s door de 

regisseur. 

3. Kwaliteitszorg: we organiseren de dingen wel 

maar is nog niet fundamenteel geborgd.  

4. Conceptuele verandering: speerpunt hoe 

maak je blokvoorbereiding (starten met domein 

rekenen , later doortrekken naar andere 

vakken). 

 

Hilde geeft aan de stukken heel verhelderend te 

vinden en duidelijk. Sluit aan bij de ambities.  Jan Karel 

beaamt dit.  

 

Het vertrek van Minette en Annemay heeft een gat 

geslagen in de kwaliteitszorg en borging. Dit zodat 

gemaakte afspraken beter vastgelegd worden en de 

stappen uit het SOP goed opgevolgd kunnen worden. 

 

Conceptuele verandering is dat we gaan starten met 

het doel, bekijken welke kinderen we hebben en daar 

de aanpak op baseren. Dat is net andersom dan 

anders. 

 

Opmerking Jan Karel: geen opmerkingen ten aanzien 

van de inhoud, wel tav de lay out. Dit mag 

overzichtelijker, het is nu nog zoeken. Dat kan voor de 

MR echter niet voor ouders. Er staat veel jargon in. 



 

 

 

De wens is om externe hulp in te schakelen om het 

document visueel aantrekkelijker te maken. 

 

De wens van Jorg is ook om meer informatieavonden 

voor ouders te organiseren. De workshops van enkele 

jaren geleden zijn goed bevallen, de wens is dit in de 

toekomst vaker te doen. 

 

 

Vraag Jan Karel: gaan de nieuwe IB’ers impact 

hebben op het SOP? Jorg: dat gaan ze zeker. Joyce 

heeft een orthopedagische achtergrond, Annemarie is 

vooral sterk in het borgingstuk. We zullen beide 

uitnodigingen voor de volgende vergadering van de 

MR. 

 

Vraag Nick: wordt het jaarplan gepubliceerd? Er staan 

nu nog richtbedragen in van de NPO gelden, dat lijkt 

me niet de bedoeling. Jorg geeft dat deze versie niet 

met anderen gedeeld wordt.  

 

6 SOP 20  Verplaats naar de agenda van 2 nov 

7 Verkiezingen MR 5  Er hebben zich geen andere ouders gemeld dus Nick is 

automatisch verkozen. Joyce geeft aan dat een 

betere promotie zeker kan helpen om meer 

kandidaten te enthousiasmeren. We zetten dit op de 

agenda voor april/mei 2022. 

8  Start 

schooljaar/corona 

10  De maatregelen zijn versoepeld, bij een positieve test 

hoeft niet heel de klas meer in quarantaine. Wel is nog 

wat onduidelijkheid over de monitoring van mogelijke 

risico’s in het kader van nauw contact.  

 

Het is echter lastig te monitoren en er is geen zicht op 

wel/niet testen bij klachten. Het team ervaart dit is als 

prima voor nu. 

 

Probleem blijft wel de invalpool, er zijn wat ambulante 

mensen die we bij nood kunnen inzetten, eigen 

collega’s willen soms een dag extra. Maar de pool is 

vaak leeg. Opzet is om per ambulante medewerker 

een maximum aantal dagen vast te stellen waarop ze 

op een groep ingeroosterd kunnen worden. Is het 

quotum bereikt dan zal de klas naar huis gestuurd 

worden voor maximaal 1 dag. Is de leerkracht langer 

ziek dan rouleren de klassen die naar huis gaan. 

9 Jaarverslag MR 2021-

2022 

5  Voor het einde van dit jaar dient 20/21 gemaakt te zijn.  

10 Rondvraag/actielijst 5  Verkiezingen in april/mei 2022 voorbereiden 

 



 

 

 Volgende vergadering  * Datum: 

dinsdag 2 

november 

* Locatie: 

Zeis 

* Notulist: 

Nick 

* Tijd: 20 uur 

– 22 uur 

Agendapunten 2 november: 

• Joyce en Annemarie uitnodigen en inhoudelijk 

naar SOP kijken 

• Communicatieplan overstap rapportage opzet 

maken 

• Locatieplan (voorbereiding afspraak 9 

november) plus locatieplan maken (Jorg stuurt 

ter voorbereiding het plan). 

• Kosten IEP vs Cito 

• Foto maken (als MR “compleet is?) 

 

 


