
 

 

Notulen MR vergadering donderdag 15 december 2022 

 
• Locatie: Meerwijkweg 

• Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

• Notulist: Hilde 

• Afwezig: Nick Heinemans, Jorg sluit om 21.15 aan.  

 

Onderwerp Tijd Inhoud/ 

Toelichting 

 Notulen 

1. Opening 5   Pim neemt waar als voorzitter 

2. Vaststellen 

Notulen 

5  Er zijn aanvullingen. Els voegt de 

aanvullingen toe.  

 

 

3. Mededelingen 5    

4. 

 

Gast spreker 

Jolanda 

rekenonderwijs 

30  Jolande informeert ons over de 

ontwikkeling van het rekenonderwijs op 

’t Wikveld. Doel is functionele 

gecijferdheid: dat iedere leerling zich 

in dagelijkste situaties kan redden met 

het rekenen dat hij geleerd heeft. Wij 

werken volgens het protocol van het 

ERWD. Dit protocol is ontstaan op 

initiatief van het ministerie. Alle scholen 

moeten van hieruit werken.  

Doelen:  

1. Preventie,  

2. Bieden van passende en 

effectieve begeleiding in 

situaties dat er problemen 

ontstaan.  

Iedere leerlijn van rekenen is 

opgebouwd in 4 fasen: Deze fasen 

moeten opvolgend gevolgd worden.  

(met als voorbeeld erachter hoe we 

dat toepassen op de leerlijn verme-

nigvuldigen.) 

1. Begripsvorming, herhaald 

optellen, 2+2+2 = 3 x 2 

2. Ontwikkelen van procedures: 

halveren, verdubbelen bij 6 x 7, 

5 x 7, 3 x 7.  

3. Vlot leren rekenen. Vlot leren 

rekenen, oefenen, oefenen 

4. Flexibel toepassen, verhaaltjes 

sommen.  

We werken volgens het handelings-

model en het drieslagmodel, dit zijn 

observatiemethodes, vanuit deze 

modellen bekijken we hoe we de 



 

 

kinderen kunnen begeleiden, wat 

hebben ze nodig als het binnen de 

leerlijn niet goed gaat.  

We ontwikkelen ons door studiedagen 

en presentaties, blokvoorbereidingen, 

vergroten didactische vaardigheden, 

kennis rekendoelen, rekenontwikkeling 

kinderen. Gebruik maken van elkaars 

kwaliteiten, rekenbezoekjes, 

rekengesprekjes, interne begeleiding 

extra hulpgroepjes.  

5. Evaluatie 

rapportage 

structuur 

 

25 Stand van 

zaken en 

herijking 

tijdspad: Jorg 

geeft een 

korte 

mondelinge 

toelichting 

Dit punt blijft staan voor de volgende 

vergadering.  

 

Vraag van Wappie aan Jorg over 

reactie van twee leerkrachten 

vanwege het missen van feedback. Dit 

is nagevraagd. Het is niet bekend of 

deze leerkrachten al gereageerd 

hebben. 

 

6. NPO 

gelden/subsidie 

basisvaardig-

heden 

15  Jorg is nog niet aanwezig, we 

bespreken dit punt bij de start van de 

vergadering.  

 

Er is dinsdag een bestand gestuurd 

door Jorg Subsidieregeling Verbetering 

Basisvaardigheden. We willen deze 

goed bespreken. Niet iedereen heeft 

dit kunnen lezen. Er zijn veel vragen.  

Onderstaande vragen (met 

schuingedrukt de antwoorden van 

Jorg) zijn gesteld nadat Jorg aansloot 

bij de vergadering.  

 

Jorg licht het bestand toe. Het is een 

eerste concept.  

440.000 euro is toegekend, dit moet 

besteed worden voor 1-2-2024.  

Hoe kunnen we dit geld gaan 

gebruiken:  

Versterken: specifieke kennis 

versterken. Bijv. mevr. Borghouts op  

het gebied van rekenonderwijs. Zij is 

een goeroe op rekengebied. Haar 

zouden we kunnen vragen voor een 

lezing op een studiedag.  

Verdiepen: begeleiding in kleine 

groepjes. We kunnen de besteding in 

combinatie met deze gelden 

verlengen waardoor we de 

begeleiding in kleine groepjes kunnen 

verlengen en verankeren in ons 

onderwijsprogramma.  

Qua financiën hebben we vanuit 

Signum een taakstelling i.v.m. krimp. 

We moeten goed kijken hoe we dit 



 

 

mee nemen en dit trapsgewijs af laten 

lopen.  

 

Dit is een eerste financieel concept.  

 

De vragen die we gesteld hebben:  

 

-Waarom wordt lezen niet 

meegenomen? Wij zitten in lijn met ons 

leesonderwijs.  

 

-In de begroting die we ontvangen 

hebben zijn NPO gelden en de 

subsidieregeling bij elkaar gevoegd. 

Willen we hier een splitsing van zien? 

Zie hiervoor ook punt 7 meten van 

effect. Hoe kun je dit meten?  

Dit is niet te meten.  

 

-Wat wordt er verstaan onder 

expertisepunten? Het samen gaan 

werken met andere scholen bijv. het 

slim inkopen van gezamenlijke 

scholingstrajecten.  

 

-Er wordt 105.000 afgeroomd, waar 

wordt die voor gebruikt? Hier moeten 

wij instemming op geven.  

De 105.000 wordt gebruikt om de 

expertisepunten vanuit Signum te 

bekostigen. Aan de ene kant investeer 

je, maar je kunt ook van de expertise 

gebruik blijven maken. Bijv. onze 

gedragsspecialist Esther, die nu bij ons 

werkt, zij zou ook verschoven kunnen 

worden naar het bovenschoolse 

expertisepunt.  

 

Wat zijn de huidige scores onder punt 

2.  

 

Lezen is 2F 69,4% 

 

Rekenen 2F 37,5% 

 

Taalverzorging 2F 70,8%  

 

Het gemiddelde van de afgelopen 3 

jaar wordt gebruikt,  

 

-Waarom nieuwe rekenmethode? we 

zijn druk met de blokvoorbereiding die 

erg veel tijd vraagt, er is door 

verschillende collega’s gevraagd of er 

een nieuwe rekenmethode komt, dit 

was niet het geval.  

- We willen dit traject nu ingaan. We 

gaan onderzoeken welke 

rekenmethode we aan willen schaffen. 



 

 

Niet om de methode schooljaar 2023-

2024 te implementeren. Dat zal 

schooljaar 2024-2025 worden.  

 

De rekenmethode kan toch vanuit de 

uitgever geïmplementeerd worden, 

waarom vanuit Edux?  

De uitgever is duurder omdat er al een 

voortraject is geweest met Edux. 

Wanneer je het voortraject hebt 

gedaan bij Edux is de 

implementatietraject goedkoper (soort 

stapelkorting) dan wanneer je alleen 

de implementatie bij de uitgever doet.  

 

De subsidie wordt toegekend, er zitten 

wel bepaalde doelen aan waaraan 

we moeten voldoen. We mogen hem 

niet gebruiken om klassen te 

verkleinen, verbouwingen te doen en 

bijvoorbeeld om laptops aan te 

schaffen.  

 

Alle budgetten van NPO hebben we 

ervan afgehaald en zetten we nu 

hierop in op subsidie zodat we NPO 

hierna kunnen gaan gebruiken en de 

termijn dus verlengd kan worden.  

 

Volgende week regieteam waarin dit 

besproken zal worden.  

 

Voorstel MR: Na de kerstvakantie 

ontvangen we een bijgewerkte versie. 

Deze graag doorlezen en vragen 

stellen. Marjolein zet een bestand op 

de One drive waarin de vragen 

gesteld kunnen worden. We plannen 

een extra vergadering op 23 januari 

om 20.00 op de MWW om de vragen 

te bespreken en evt. instemming te 

geven op dit plan.  

 

 

7.  Invulling 

specialisten 

10 Stand van 

zaken tav 

vacatures taal 

en gedrag 

specialist 

Punt is doorgeschoven naar de 

volgende reguliere vergadering.  

 

Onderstaande vragen zijn voor 

vacature taalspecialist al gesteld:  

 

Vacature taalspecialist wordt in het 

voorjaar gezocht. Om in het nieuwe 

schooljaar te kunnen starten. Wappie 

vraagt of er nu formatie of taakuren 

over zijn. Dit zijn formatie uren, Zouden 

deze uren aan de taalcommissie 

toegevoegd kunnen  worden? Zij 

zouden hier nu gebruik van kunnen 

maken.  Hilde vraagt zich of waarom 



 

 

de vacature pas in april opengezet 

wordt ook al gaat dit pas in het 

volgende schooljaar in. Dit zou toch in 

januari op kunnen starten dan kan dit 

meteen meegenomen worden in de 

formatiewensen. 

8. Locatieplan 20 Zijn er 

ontwikkelingen 

tav het 

ingenomen 

standpunt 

door de 

gemeente of 

Signum. 

 

 

Punt is doorgeschoven naar de 

volgende reguliere vergadering.  

9. Rondvraag/ 

Actielijst 

15  Joyce: Zullen we voortaan vergaderen 

op de MWW? Hier is op ingestemd.  

 Volgende 

vergadering 

 * Datum:  

23 januari 

20.00 MWW.  

 

Extra 

vergadering 

over SVB, 

Subsidierege-

ling 

Verbetering 

Basisvaardig-

heden 

Tijd: 20.00 

Notulist: Hilde 

 

Reguliere 

vergadering:  

Maandag 6 

februari 

* Locatie: 

MWW 

* Notulist: 

Marjolein 

* Tijd: 20 uur – 

22 uur 

Agendapunten vergadering 

• IB’ers en Sop 

• (jan) financiële onderbouwing 

formatie 

• Rapportagestructuur en 

tijdspad herijking 

• Locatieplan/ ventilatie 

• Evaluatie KCP 

• Huishoudelijk en MR reglement 

• Taak organiseren verkiezingen, 

wie neemt deze op zich? 

 

 


