
Verslag van de vergadering van medezeggenschapsraad

Datum: dinsdag 2021-12-07 
Aanwezig: Astrid Baars, Nancy Beens, Lennart Karssen, Pleuni Kwak, Marloes 

Nijkamp, Miriam Spijkers, Jetske Tuinstra, Hanneke Versteeg 
(agendapunt 3). 

Afwezig: - 

Agenda
1.  Opening door de voorzitter
2.  Vaststellen agenda
3.  Leerlingvolgsysteem: Hanneke Versteeg
4.  Inkomende en uitgaande post
5.  Notulen 1 november
6.  Actielijst
7.  Schoolwoning (zwarte gebouw)
8.  Jaarplan mr inclusief vergaderdata en begroting
9.  Onderbouw

9.1.  Communicatie Kikkers
9.2.  Inzet ondersteuning groepen 3/4

10.  Opvolging Astrid
11.  Speerpunt Communicatie
12.  Onderwerpen volgende vergadering
13.  Wvttk/rondvraag
14.  Sluiting
Bijlagen

Vergaderdata mr
Rollen/bezetting mr
Actie-, besluiten- en adviezenlijsten
Speerpunten mr 2021–2022

1. Opening door de voorzitter   
De  vergadering  vindt  plaats  via  MS  Teams.  De  voorzitter  opent  de  vergadering  om  19:03  en 
verwelkomt Hanneke Versteeg. Zij komt de mr bijpraten over het leerlingvolgsysteem. 

2. Vaststellen agenda   
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld zoals hierboven aangegeven. 
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3. Leerlingvolgsysteem: Hanneke Versteeg   
School  onderzoekt  de  mogelijkheden  en  wenselijkheid  voor  het  invoeren  van  een  nieuw 
leerlingvolgsysteem (LVS). Het proces is vorig jaar begonnen; er is 2 jaar voor uitgetrokken. In deze  
vergadering krijgt de mr een overzicht van de stand van zaken. 

Hanneke, namens de werkgroep: 

Er  zijn  twee  manieren  van  toetsen  om  de  ontwikkeling  van  een  leerling  in  beeld  te  krijgen: 
formatief en summatief. 

 formatief toetsen: 
◦ doel: leerling inzicht geven in voortgang en verdere ontwikkeling 
◦ "zachte gegevens": bijv. leermotivatie, taakaanpak 
◦ voorbeelden: HOREB, portfolio, School klimaatschaal 
◦ huidige situatie: LVS Cito + eindtoets IEP (op papier) 
 summatief toetsen 
◦ "harde gegevens" 
◦ Meting om de balans op te maken; een terugblik of eindmeting na het leren. Gebonden aan 

een norm → kunt zien hoe de leerlingen het doen t.o.v. andere leerlingen in NL. 

Context en plan van de werkgroep: Eerder is noodgedwongen overgestapt op Cito 3.0, sinds 2021 
LOVS van Cito; de oudere toets was niet langer te gebruiken. Daarom nu uitzoeken of er een ander 
LVS is dat past binnen de visie van 't Schrijverke. Cito is bekendst, maar er zijn anderen. 

Fasering: 

1. globaal overzicht maken van de verschillende LVS toetsen op de markt 
2. de werkgroep heeft verschillende webinars gevolgd: Cito, Dia-LVS en IEP 
3. nog te doen: 
◦ Januari 2022: bijeenkomst met werkgroep om tot een keuze uit twee systemen te komen en 

datum van invoering bepalen. 
◦ Maart 2022: navraag bij andere scholen die werken met nieuw LVS. 
◦ Juni 2022: besluit nemen over invoering + tijdspad. 

Vragen vanuit de mr: 

 Gaan alle groepen in één keer over, of gefaseerd? → Daar wordt naar gekeken. 
 Maakt de keuze voor een bepaald LVS uit voor vervolgonderwijs? → Nee. 
 In het verleden is gekozen voor de IEP eindtoets vanwege papier (dus niet digitaal), is Cito 3.0 

een papieren toets? → Ja, nog wel, maar eigenlijk alle nieuwe toetsmethoden zijn digitaal. 
 Is voor een verandering van LVS goedkeuring van de mr vereist, of heeft de mr adviesrecht? →  

vermoedelijk adviesrecht; het gaat om meenemen, draagvlak creëren. 
 Welke uitgangspunten/selectiecriteria hebben jullie op een rij gezet voor keuze? 
◦ Systeem moet gevalideerd zijn (zijn ze niet allemaal/niet volledig) 
◦ Moet breed beeld geven zonder dat leerlingen teveel toetsdruk hebben (niet toetsen om te 

toetsen) 
◦ Er is een Bossche toetskalender waar elke school aan moet meedoen. 
◦ Toetsen  moeten  ook  bijv.  qua  woordenschat  en  teksten  voldoen  aan  de  eisen  van  't  
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Schrijverke. Sommige zijn/waren echt oud. 
◦ Liefst adaptieve toets, d.w.z. uiteengaan in makkelijke en moeilijkere versie om elke leerling, 

ongeacht niveau, capabel te laten voelen. 

Advies mr (A21-12.01  ): schrijf deze criteria van te voren op en neem mee in het proces, zodat  
later  ook  gekeken en/of  uitgelegd  kan  worden waarom je  bepaalde criteria  bijvoorbeeld  hebt 
(moeten) laten gaan. Miriam: Goed idee. Gaan we doen. 

Tenslotte: 

 Evt. kan de lijst met criteria langs de mr gestuurd worden voor bijvoorbeeld tips. 
 Pleuni zit ook in de werkgroep, dus er zijn korte lijntjes met de mr. 
 Wanneer is het volgende moment waarop de mr weer wordt bijgepraat? → Als de selectie van 

de twee toetsen is gedaan. 
 Fijn dat de mr hier in dit vroege stadium wordt meegenomen. 

Dank aan Hanneke voor haar uitleg. Zij verlaat de vergadering. 

4. Inkomende en uitgaande post   
 Zijn er stukken uit GMR? → Miriam heeft geen stukken ontvangen, dus er is vermoedelijk geen 

GMR vergadering geweest. 
 Jaarverslag 2020–2021: Jetske heeft enkele reacties ontvangen; Miriam stuurt nog aanvulling; 

evt. anderen graag nog sturen in komende week (ACTIE 21-12.01 ). 
 Brief Signum: goed nieuws, zie agendapunt 7. . 

5. Notulen 1 november   
Er zijn geen grote wijzigingen/correcties binnengekomen. Daarmee zijn de notulen vastgesteld. 
Lennart  stuurt  een  PDF  door  aan  Miriam  voor  laatste  OK,  daarna  worden  ze  op  de  website 
geplaatst. 

6. Actielijst   
 21-04.02  (contact opnemen met oudercommissie Kanteel over verkeerssituatie): Marloes heeft 

met Daisy van oudervereniging gesproken. Zij heeft al contact gehad met de gemeente. Er zijn  
verschillende plaatsen rond de school waar de verkeerssituatie aandacht zou kunnen krijgen: 

◦ de kruising Ducaatstraat-Braspenninglaan 
◦ het oversteekpunt bij het bruggetje bij de kleuters 
◦ het zebrapad bij de Zwartbroekweg; hiervan heeft de gemeente al aangegeven dat er niks aan 

te doen is, alles is volgens de standaard. 

Voor de situatie van brengende en halende auto's in de bocht bij school en de parkeerplaats is  
er  een  aantal  haalbare  ideeën,  deels  voor  gemeente/politiek,  deels  via  bijvoorbeeld  de 
leerlingenraad. Bijvoorbeeld: 

◦ bord door leerlingen gemaakt (kan worden aangevraagd via de gemeente) 
◦ stoppunt markeren voor voorste auto 
◦ het neerzetten van pionnen zodat auto's niet op parkeerterrein komen 
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Marloes zal bellen met de Bossche Groenen (zie ook ingekomen post bij de vorige vergadering)  
om te kijken wat er via hen mogelijk is en in hoeverre zij  direct actie kunnen ondernemen  
(ACTIE 21-12.02 ). 

 21-11.01   (contact  opnemen  met  leerlingenraad  over  verkeersveiligheid):  Marloes' 
aanwezigheid  geannuleerd  vanwege  coronabeperkingen;  Pleuni  spreekt  volgende week  met 
leerlingenraad (ACTIE toewijzen aan Pleuni). 

 21-11.03   (Simone  contacteren  over  oudercommunicatie  via  Social  Schools):  Marloes  heeft 
contact gehad met de contactouders van de Dolfijnen, maar er is nog geen activiteit geweest  
waarover gecommuniceerd moest worden via de ouders. 

◦ Dit actiepunt blijft voorlopig in de testfase zitten, o.a. door weinig klasse-activiteiten. De mr 
wil dat dit medium echter ook voor andere mededelingen wordt gebruikt. School ziet al wel 
groei  in  het  gebruik  en  heeft  er  vertrouwen  in  dat  we  er  komen.  Misschien  volledig 
overschakelen bij het nieuwe schooljaar. 

◦ ADVIES A21-12.02 : Vanaf volgend schooljaar Social Schools gebruiken voor de contacten van 
de klasseouders met overige ouders. Dat geeft meteen meer duidelijkheid over de strategie  
voor het hebben van één communicatiekanaal voor ouders, een speerpunt van de mr (zie ook 
agendapunt 11. ). 

 21-01.03   (terugkoppeling  begrotingsgesprek):  ook  dat  kon  niet  doorgaan  wegens  corona: 
hopelijk wel in januari.  Dit is lastig via Teams, handiger fysiek.  ACTIE 21-01.03  : datum naar 
januari. 

7. Schoolwoning (zwarte gebouw)   
De mr heeft een brief van Signum ontvangen: goed nieuws! Rob Wingens, interim lid CvB, heeft 
kennisgemaakt met Miriam en Miriam heeft het gebouw laten zien → dhr. Wingens heeft zich hard  
gemaakt voor een structurele oplossing. 

De gemeente ziet in prognoses dat er nog zeker 6 jaar gebruik van gebouw kan worden gemaakt, 
maar een echte langetermijnvisie is er nog niet (ook omdat er maar 2 groepen gebruik maken van 
het gebouw) 

Inmiddels  is  er  al  een  aannemer  bij  Miriam  langs  geweest.  Kosteninschatting:  ca.  2  ton.  De 
verwachting is dat werkzaamheden na grote vakantie afgerond zullen zijn. 

Suggestie vanuit de mr: zouden ook de Vossen naar dat gebouw kunnen verhuizen, dan zit hele  
bovenbouw bij elkaar? Miriam: dat zou inderdaad een mogelijkheid zijn. 

De mr is verheugd met het resultaat dat bereikt is en wordt graag meegenomen/op de hoogte 
gehouden van verder stappen. 

8. Jaarplan mr inclusief vergaderdata en begroting   
 De vergaderdata worden zonder wijzigingen vastgesteld, zie Bijlage "Vergaderdata mr ". 
 Begroting/budget: 
◦ Lennart  en  Marloes  hebben beiden de  cursus  "MR  Start"  van  Signum  gedaan.  De  kosten 

daarvoor  zouden  aan  Miriam  moeten  worden  gefactureerd.  Zij  heeft  nog  geen  rekening 
gezien. 

◦ Ter info: mr-geld dat niet gebruikt is komt terug in de algemene middelen. Het budget start elk  
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jaar weer opnieuw. 
◦ Suggestie: als de personeelsgeleding een bestemming heeft en het is te verantwoorden als mr  

uitgave (d.w.z. genoemd in het mr jaarplan), dan horen we dat graag. Misschien het verkeers-
agendapunt? PG ACTIE 21-12.03  

9. Onderbouw   

9.1. Communicatie Kikkers 
In verband met de recente aankondiging van de Kikker-groep rijst de vraag of het uitwisselen van  
leerlingen nog wel kan, gezien de beperkingen vanwege de coronapandemie. 

Miriam geeft aan dat hierover gesprekken gevoerd zijn met team. De personeelsgeleding van de 
mr geeft aan dat e.e.a.  wat hun betreft goed en duidelijk is  gecommuniceerd.  De hoop is dat 
uitwisseling wel weer kan in januari als de winterpiek hopelijk voorbij is. Desnoods zal moeten 
worden gestart met slechts vier kinderen. Dit blijft wel een lastige zaak. Bij bijvoorbeeld de BSO  
mixen de kinderen uit verschillende klassen immers ook. Tegen die tijd zal de situatie opnieuw 
bekeken worden. 

Miriam dankt Marloes voor het meehelpen bij de communicatie. 

9.2. Inzet ondersteuning groepen 3/4 
Als gevolg van het besluit tot het niet doorvoeren van de groep 2-3 is er extra ondersteuning in de 
groepen 3/4. De mr wil graag weten hoe ouders gereageerd hebben op deze ondersteuning. Zijn er  
positieve dan wel negatieve geluiden? 

De  leerkrachten  uit  de  personeelsgeleding  geven  aan  dat  er  in  de  onlangs  gehouden 
oudergesprekken  positief  op  is  gereageerd.  Ook  vanuit  de  oudergeleding  komen  positieve 
geluiden. 

10. Opvolging Astrid   
Astrid gaat school verlaten. Zij gaat aan de slag bij het Koning Willem I college als docent sociale 
vaardigheden  en  pedagogiek,  en  evt.  ook  drama.  De  overstap  valt  helaas  wel  midden  in  het  
schooljaar: per 1 februari a.s. 

De school heeft een vacature uitgezet, waarop twee sollicitanten hebben gereageerd. Één daarvan 
is geselecteerd en komt binnenkort kijken. De mr is blij verrast dat er op zo'n korte termijn iemand  
gevonden is. 

De  opvolging  van  Astrid  in  de  mr  wordt  besproken.  Om  te  zorgen  voor  een  goede 
vertegenwoordiging uit  elke  bouw heeft een leerkracht uit  de bovenbouw de voorkeur.  Het is 
moeilijk  om  op  deze  korte  termijn  iemand  voor  de  PG  te  vinden,  i.v.m.  vastgestelde 
takenpakketten. Het voorstel  is  om het resterende half  jaar  (na februari)  elke vergadering een 
andere docent uit de bovenbouw te vragen deel te nemen. De mr gaat daarmee akkoord (BESLUIT 
B21-12.01 ). Miriam bespreekt dit met het team en informeert de betrokken docenten (ACTIE 21-
12.04 ). 

Miriam verlaat de vergadering. 
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11. Speerpunt Communicatie   
Welke knelpunten onderkennen we als mr? 

 Uit de oudervereniging en enquête is gebleken dat er (te) veel verschillende kanalen zijn voor 
communicatie van school naar ouders en omgekeerd. Dit is onoverzichtelijk. → Vanuit de mr 
zetten we daarom sinds vorig schooljaar in op zo veel mogelijk communicatie via Social Schools,  
zie ook actiepunt 21-11.03 . 

 Hoe kan de zichtbaarheid van de mr verbeterd worden? → We kunnen de mr vergaderingen via 
Social Schools aankondigen (ACTIE Jetske, 21-12.05 ) 

 Leerkrachten  merken  dat  sommige  ouders  ook  via  Social  Schools  "terugcommuniceren". 
Bijvoorbeeld over gesprek over kind, iets dat "traditioneel" ook via e-mail kan. 

◦ Dit brengt de vraag op of leerkrachten ook dit soort communicatie via Social Schools willen, of  
ook  (deels)  via  mail?  ACTIE Nancy  (21-12.06  ):  uitzoeken  bij  collega's  (en  ouders?)  welk 
communicatiemiddel de voorkeur heeft voor welke onderwerpen. 

◦ Daarnaast is het (vooralsnog) goed als er in bijvoorbeeld de presentaties op de ouderavonden 
(extra) aandacht wordt gegeven aan de e-mailadressen van de betreffende leerkrachten. 

◦ Er wordt opgemerkt dat de e-mailadressen moeilijk te vinden op de website, misschien helpt 
extra tekst op contactpagina? 

 Vindplek van documenten/brieven die gedeeld zijn (bijv. aan begin van het schooljaar). → dit 
jaar al gedaan (in elk geval bij Haaien en Dolfijnen) 

Hoe bereiken wij als mr onze achterbannen? 

 Zijn we zichtbaar genoeg, bereikbaar genoeg? 
◦ Personeelsgeleding:  bij  teamvergaderingen  wordt  altijd  gevraagd  of  er  nog  zaken 

meegenomen kunnen worden naar de mr. 
◦ We  kunnen  bijv.  ook  als  mr  vantevoren  aangeven  welke  punten  er  op  de  aanstaande 

vergadering behandeld zullen worden. 
◦ Andere mogelijkheden: 
▪ jaarplan via Social Schools melden 
▪ jaarlijks  een bericht sturen met wie er  in de mr zitten → goed idee, ook om de nieuwe 

ouders te informeren. ACTIE 21-12.07  (januari; Lennart/Jetske) 
 De vacature voor een GMR lid melden via Social Schools ACTIE 21-12.08  (Jetske) 

Specifieke casus m.b.t. communicatie met de achterban: co-teaching 

 Momenteel worden ouders worden gebeld als hun kind naar een co-teaching klas gaat. Dat 
versterkt  het  beeld  van  'bijzonder'  en  leidt  inmiddels  tot  negatieve  reacties.  Achteraf  blijkt  
echter dat er geen problemen zijn. 

 Het voorstel is om ouders beter te informeren. In een co-teaching klas zitten zou niet speciaal  
moeten zijn. School moet daarbij duidelijk aangeven waarom voor het concept van co-teaching 
is gekozen, wat het betekent, hoe het werkt. 

 ADVIES mr  (A21-12.03  ):  School  moet  met  een  communicatieplan  co-teaching  komen. 
Suggesties: niet alleen op de website zoals nu, maar ook bijvoorbeeld een informatieavond, en 
uitleg bij intakegesprekken. Geef aan wat e.e.a. in de praktijk betekent. Dan kan dat in het mt 
besproken worden. ACTIE 21-12.09  (Lennart): voorzet schrijven. 

Communicatie binnen de mr: 
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 Whatsapp + mail? Of ook Social Schools? → Social Schools is handig, o.a. om bijv. niet 'aan te 
staan in weekend'. 

12. Onderwerpen volgende vergadering   
 Spelling in januari: waar staat het nu eigenlijk? 
 Huiswerk (zie actiepunt 21-03.03 ) 
 Klimaatschaal (is inmiddels afgenomen) 

13. Wvttk/rondvraag   
 Astrid over actiepunt huiswerk (21-03.03 ): Ik heb een aantal scholen voor voortgezet onderwijs 

aangeschreven en enkele reacties gehad. Komt er in januari op terug (ACTIE 21-03.03 ). 
 Vraag  over  het  traktatiebeleid:  in  hoeverre  houden  we  ons  aan/stimuleren  we  gezonde 

traktaties? 
◦ Dit is ook op studiedag ter sprake gekomen en moet ook voor team duidelijk worden. Zo wil je 

als leerkracht een kind niet weigeren, en zijn er vragen over wat precies gezond is. 
◦ Hoe dan ook moet de boodschap vaker herhaald worden, misschien via klasseouders? 
◦ Door corona hebben we ook geleerd dat niet meer trakteren (in de onderbouw) ook prima 

werkt. In de bovenbouw is wel duidelijk dat het enthousiasme van leerlingen afneemt als de 
traktatie  gezond  is.  Dan  kan  er  beter  niet  getrakteerd  worden.  ACTIE:  Nancy/Pleuni 
terugkoppelen aan team (21-12.10 ) 

14. Sluiting   
De vergadering wordt om 21:28u gesloten. 

Bijlagen   

Vergaderdata mr 
Vergaderdata mr in 2021–2022 (19:00–21:00u.) 

 woensdag 19 januari 
 donderdag 24 februari 
 maandag 28 maart 
 dinsdag 19 april 
 woensdag 15 juni 

Rollen/bezetting mr 
Tabel 1: Bezetting mr (OG: oudergeleding, PG: personeelsgeleding)

datum 
aantreden

mr-lid OG/
PG

rol benoemd 
tot

herkiesbaar

2020-09 Astrid Baars PG 2023-09

2016-09 Nancy Beens PG vicevoorzitter 2022-09
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datum 
aantreden

mr-lid OG/
PG

rol benoemd 
tot

herkiesbaar

2020-09 Lennart Karssen OG secretaris 2023-09

2020-09 Pleuni Kwak PG 2023-09

2021-09 Marloes Nijkamp OG 2024-09

2016-11 Jetske Tuinstra OG voorzitter 2022-09

Actie-, besluiten- en adviezenlijsten 
Tabel 2: Actielijst 2021–2022 (AB: Astrid Baars; NB: Nancy Beens; LK: Lennart Karssen; PK: Pleuni 
Kwak; MN: Marloes Nijkamp; MS: Miriam Spijkers; JT: Jetske Tuinstra)

Volgnr. Actie (wat) Wie Deadline

21-12.01 Correcties en aanvullingen op concept jaarverslag 
2020–2021 sturen aan JT

Allen december 2021

21-12.02 Contact opnemen met de Bossche Groenen over 
mogelijkheden verkeerssituatie (voorvloeiend uit 
21-04.02 )

MN januari 2022

21-12.03 Kijken naar mogelijkheden om ongebruikt mr 
budget in te zetten is voor bijvoorbeeld het 
actiepunt van de verkeerssituatie

PG januari 2022

21-12.04 Vervanging AB in de mr bespreken in het team: 
elke vergadering een (andere) leerkracht uit de 
bovenbouw

MS januari 2022

21-12.05 Aankondigen mr vergaderingen via Social Schools JT januari 2022 
e.v.

21-12.06 Bij leerkrachten en evt. ouders informeren over 
gewenste communicatiemiddelen (mail/Social 
Schools) voor welk soort communicatie

NB februari 2022

21-12.07 Bericht op Social Schools plaatsen met namen van 
de mr-leden

LK/JT januari 2022

21-12.08 Bericht op Social Schools plaatsen over vacature 
GMR

JT januari 2022

21-12.09 Voorzet schrijven voor communicatieplan co-
teaching

LK januari 2022

21-12.10 Gezond trakteren binnen het team ter sprake 
brengen en op zoek naar oplossingen voor (nieuw) 

NB/PK januari 2022
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Volgnr. Actie (wat) Wie Deadline

gezamenlijk beleid hiervoor

21-11.01 Contact opnemen met leerlingenraad over 
verkeersveiligheid

PK januari 2022

21-11.02 Ouders via Soc.Sch. informeren over e-mailadres 
mr

PK december 2021

21-11.03 Contact opnemen met Simone over 
oudercommunicatie via Soc.Sch. (voortzetting van 
pilot vorige jaar)

PK januari 2022

21-09.01 Jaarverslag mr 2020–2021 JT december 2021

21-04.02 Contact opnemen met oudervereniging over 
verkeerssituatie (blijft aandachtspunt, opvolging 
van 21-01.05).

MN nov/dec 2021

21-04.03 Agenderen: update van directie over status nieuw 
leerlingvolgsysteem

JT december 2021

21-03.03 Uitwerken vraagstelling, veronderstellingen 
huiswerk en VO

AB januari 2022

21-03.04 Schrijven advies over techniekonderwijs LK januari 2022

20-10.13 Afmaken jaarverslag mr 2019–2020 JT november 2020

20-09.14 In jaarverslag opnemen dat mr geld heeft gegeven 
aan leerlingenraad

JT november 2020

21-01.03 Bespreken begroting met bevoegd gezag, in 
aanloop op nieuwe begroting van november (met 
subgroep, zodra we weer samen kunnen zitten)

MN januari 2022
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Tabel 3: Besluitenlijst 2021–2022

Volgnr. Besluit Datum

B21-12.01 Vanaf februari zal de bovenbouw in de PG vertegenwoordigd 
worden door steeds een andere leerkracht, ter vervanging van 
AB

2021-12-07

B21-11.01 Nieuwe samenstelling mr na verkiezing MN als lid OG 2021-03-02

Tabel 4: Adviezenlijst 2021–2022

Volgnr. Advies Datum

A21-12.01 M.b.t. selectie nieuw leerlingvolgsysteem: schrijf criteria van te 
voren op en neem mee in het proces

2021-12-07

A21-12.02 Vanaf schooljaar 2022–2023 wordt Social Schools gebruikt als 
communicatiemedium voor de klasseouders

2021-12-07

A21-12.03 De mr adviseert School om een plan te schrijven om ouders 
beter te informeren over co-teaching en de praktische invulling 
ervan

2021-12-07

A21-11.01 Positief advies voor het starten van een instroomgroep per 
januari 2022.

2021-11-01

A21-11.02 Advies m.b.t. groep 2-3: niet volgend schooljaar, maar 
opnemen in vierjarenplan. Begin vroeg met communicatie.

2021-11.02

Tabel 5: Besluitenlijst 2020–2021

Volgnr. Besluit Datum

B21-03.01 Onze reactie op brief gemeente over onderhoud 
schoolwoningen: afsluitend, wij wachten verdere stappen van 
gemeente, bestuur en directie af.

2021-03-02

B21-04.01 Huidige plan (verspreid over de week, maar aansluiten op 
weekend ook prettig) voor studiedagen werkt goed.

2021-04-12

B21-04.02 De mr waardeert de pogingen van de directie om de 
coronagelden van het min.v.Onderwijs toch in te zetten voor 
de formatie.

2021-04-12

B21-04.03 De directie neemt in de planning van het vakantierooster en 
studiedagen mee dat de verdeling over de dagen v/d week 
evenwichtig is.

2021-04-12

pagina 10/11



Volgnr. Besluit Datum

B21-06.01 De mr gaat akkoord met het voorgestelde 
schoolondersteuningsprofiel (SOP).

2021-06-16

B21-06.02 De mr stemt in met het plan om een deel van de NPO gelden 
te gebruiken om een groep 2-3 te formeren en daar ervaring 
mee op te doen.

2021-06-16

Speerpunten mr 2021–2022 
De  speerpunten  worden  ieder  jaar  door  de  mr  vastgesteld  als  leidraad  voor  de  agenda.  Ook 
worden de speerpunten na een jaar geëvalueerd in de vergadering voorafgaand aan het maken van 
het jaarverslag. 

Vanuit de mr zijn de volgende punten voor 't Schrijverke 2021–2022 vastgesteld (vergadering van 
30-09-2021): 

 Speerpunt: Communicatie naar ouders. Dit jaar is gekozen voor één enkel speerpunt. In het 
afgelopen jaar  zijn er momenten geweest waarop de communicatie van school naar ouders 
beter had gekund. Denk aan uitleg co-teaching, het vormen van een groep 2-3, het feit dat de  
poster met jaarplan bij Signum is gepresenteerd. Vraag: wat zijn logische momenten in het jaar 
om contact te zoeken, ook vanuit de mr. 

 Zaken die de mr extra monitort: 
◦ Spelling: speerpunt van vorig jaar en nog niet opgelost, moet over langere tijd gemonitord en 

geëvalueerd worden. 
◦ Gebouw/binnenklimaat (zie ook discussie met Signum en gemeente over gebouw; ook n.a.v. 

corona). 
◦ Tijdigheid van informatieverstrekking vanuit directie m.b.t. financiën en formatie 
◦ Jaarplannen van de school: hoe vertaald in het actieplan? 
◦ Onderbouwing van de wens tot het vormen van een groep 2-3. 
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