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Maandag 27 september 2021 
20.00-22.00 

Aanwezig: 3 leden OG, 3 leden PG, directie 
afmelding: 1 lid OG, 1 lid PG 

Opening en mededelingen 
Kort hebben we het vertrek van 2 leden van de MR besproken, we gaan een afscheidsetentje 
plannen rond november, de secretaris neemt dit op zich.  

Start schooljaar 
Directie spreekt haar complimenten uit over het team. De startweek was pittig voor het 
team in verband met de interne verhuizing, de vergaderingen, nieuwe teamleden die 
wegwijs gemaakt moesten worden en werken met de nieuwe methodes.  
PG-lid vult aan dat de fulltimers inmiddels wat meer rust hebben gevonden in het werken 
met de nieuwe methodes. Parttimers hebben nog net wat meer tijd nodig maar het begint 
te komen.  
Directrice zag wel meteen bij iedereen in die eerste week, frisse moed, goede zin en er was 
een fijne werksfeer voelbaar in de school.  

OG-lid geeft aan het heel fijn te vinden dat er meer activiteit is op Parro. Daarin ook 
complimenten naar het team.  
Directie geeft aan dat dit wel ter sprake is gekomen in een vergadering en het fijn vindt om 
te horen dat het ook zichtbaar is bij de ouders.  

Corona 
Helaas moest er heel snel 1 groep in quarantaine. 
Vervanging van collega´s zal dit schooljaar nog wel een heikel punt worden. De 
vervangerspool is leeg dus zullen we intern moeten oplossen. De leerlingen onderwijs blijven 
aanbieden blijft dan het belangrijkst, dat betekent dat ook ambulant personeel voor de 
groep zal staan. 
OG-lid benoemd het opzetten van een noodpool van ouders (KBO, Kwalificatie 
BasisOnderwijs) Wat moet je er voor kunnen? Wat is de basis die je moet beheersen?  
Directie vindt dit goed klinken en wil hier nog wel verder onderzoek in doen. 

Stand van zaken werkgroepen. 
werkgroep taal 
We zijn begonnen met een nieuwe methode voor spelling genaamd: Staal. 
We werken binnen spelling op een auditieve manier. Spellingsregels worden op gehoor 
/klank gecategoriseerd. De methode Staal werkt veelal met versjes en tekstjes. 
Staalmannetjes die woorden in klankgroepen komen hakken spreekt de kinderen enorm 
aan.  
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Leeslink heeft zichzelf vernieuwd. Het sluit nu beter aan bij de principes van “close reading”. 
Ze werken niet meer vanuit vaste leesstrategieën die worden aangeboden. Bij de nieuwe 
lessen staat de tekst centraal en krijgen kinderen opdrachten om verdiepend te lezen.  

De nieuwe methode sluit beter aan bij de kinderen, het is een stuk beter te begrijpen. 
Daarnaast passen de teksten ook veel beter. De eerste bevindingen zijn erg positief.  
 

Werkgroep rekenen 
De eind streefnormen moeten omhoog. We merkten dat de kinderen bevraagd werden op 
onderdelen die in de vorige methode niet werd aangeboden maar uiteindelijk wel moesten 
kunnen. Dit rijmde niet, dus met de werkgroep is hier vorig schooljaar werk van gemaakt en 
is er uiteindelijk een nieuwe methode aangeschaft.  
Wereld in getallen digitaal. Het was echt wel even zoeken in het begin met inloggen, deze 
manier van werken, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten.  
 
Kinderen maken een bepaald onderdeel op de Ipad/chromebook. Wanneer een kind moeite 
heeft met het onderdeel wordt het de keer erop herhaald. Wanneer het gemaakte 
onderdeel wordt beheerst worden kinderen ook uitgedaagd dan om op een hoger niveau te 
werken en krijgen uitdaging.  

Het mooie is dat de methode kijkt naar het niveau van elk kinderen en zich daarop aanpast.  
Leerkrachten kunnen de gemaakte onderdelen meteen mee inkijken en kinderen helpen/ 
erop aanspreken.  
 
Niet alles is digitaal, er wordt ook op wisbordjes of met rekenmaterialen gewerkt. 
In de groepen 3 zijn ze nog aan het kijken waar de behoefte ligt en welke methode passend 
is bij de manier van leren in deze groep. Deze leeftijd moet vooral handelend bezig zijn en 
zien en begrijpen wat er gebeurt.   
 
Voor het automatiseren van de basisvaardigheden is meer aandacht voor. Hier is een plan 
voor gemaakt om hierin stappen te kunnen maken.  
 
Directie voegt nog toe dat de school zelf ook naar de streefnormen aan het kijken is en wat 
is haalbaar voor ons. Zodat de school ook kan kijken, ‘’waar staan we’’.  
 
werkgroep onderzoek 
Woensdag gaat deze werkgroep écht van start. De LIO-student loopt stage in groep 4-5, zij 
volgt de academische Pabo, zij doet deels PABO en daarnaast alvast wat vakken van haar 
master.  
De student schrijft het onderzoek, 2 leerkrachten en de directrice zitten ook in deze 
onderzoeksgroep, zij begeleiden de student.  
Het onderzoek gaat dit jaar over de leesmotivatie bij kinderen. De leerkrachten bedachten 
activiteiten ten aanzien van leesmotivatie/leesplezier maar vanuit de resultaten bleek dat de 
motivatie gelijk bleef of minder werd.  
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Vergaderschema 
vergaderschema is vastgesteld 

Notulen vergadering 12-07-2021  
notulen zijn vastgesteld. 

activiteitenplan  
Het activiteitenplan wordt een vast agendapunt op de vergaderingen. Het is de bedoeling 
dat dit een werkbaar document wordt. Hierdoor wordt het maken van het jaarverslag en de 
evaluatie ook gemakkelijker doordat dit we document blijven aanvullen/aanpassen. 

met de wijzigingen die zijn besproken en worden doorgevoerd is het activiteitenplan 
vastgesteld. 

Rondvraag 
jaarplan en verslag 
Jaarverslag MR van schooljaar 20-21 nemen PG-Lid en OG-lid op zich om dat te maken. 

mail cnv/ambitiegesprek 
OG lid licht toe tijdens het gesprek met CNV dat het ambitiegesprek werd toegelicht. Daarin 
gaf CNV aan dat dit onze volgende stap is na het maken van ons activiteitenplan en hij ons 
daarbij wil helpen. Dit valt dan binnen ons partnerschap met CNV voor 50/50.  
OG lid gaat kijken of CNV in de vroege avond op korter termijn voor ons tijd heeft voor het 
ambitiegesprek, vanuit de MR dan zoveel mogelijk aanschuiven wie er kan.  
Ambitiegesprek CNV staat voor nu gepland op woensdag 13-10.  

OG-lid heeft de agendapunten van deze MR vergadering gedeeld met OR en heeft gevraagd 
of zij iets missen of iets willen weten wat ter tafel moet komen tijdens de vergadering.  
Er was een vraag over hoe het staat met de verbouwing en het schoolplein.  
We willen aan de Directie vragen om ouders hierover in te lichten via de nieuwsbrief over de 
stand van zaken, dit komt tijdens de volgende vergadering terug. 
PG-lid sluit hierop aan met het idee om ook hier met kinderen over te hebben en mee te 
laten denken/ontwerpen.  
Hier ligt ook een stukje voor de leerlingenraad om dit op zich te nemen. Contactpersoon PG 
gaat hier met de leerkrachten van de leerlingenraad bespreken.  

 

 

 

 

 


