
Notulen MR vergadering 

 
 
Datum: 12-10-2021 
  
Aanwezig: Esmée, Nicole, René, Niels, Maya, Miriam, Karin 
Afwezig: Mike, Karima 
Notulen: Niels 
Voorzitter: Esmée   
 

1. Opening  
 
 

2. Notulen vorige vergadering  
Goedgekeurd 

 
3. Mededelingen 

- Ingekomen post 
* “Strategisch personeelsbeleid belangrijker dan ooit”   
* “Zet geld uit Sloblossing zo snel mogelijk in” 

- Mededelingen vanuit directie 
* Afspraak tussen school, wijkagent, gebiedscoördinator en verkeersdeskundige, om te 
kijken of de parkeerplaats afgesloten kan blijven (zoals nu het geval is).  

- GMR 
* - 

 
4. Start schooljaar 

We zijn goed gestart. Als team, in de klassen en in de leerteams. Er wordt veel samengewerkt 
tussen de groepen, waardoor ook nieuwe collega’s in nieuwe groepen, goed zijn gestart en 
veel aan elkaar hebben. Binnen de school hangt een professionele sfeer en worden de juiste 
doelen gesteld en nagestreefd.  
 

5. Mening ouders startgesprekken 
We horen positieve geluiden over de startgesprekken. Het is voor ouders prettig om je kind 
(en zijn/haar gedragingen) toe te lichten. Ook de leerkrachten hebben de gesprekken als 
positief ervaren. Het voelde niet als “dubbelop”, maar voegde echt iets toe. Ook zijn de 
lijntjes korter tussen ouder en leerkracht. Ook is het fijn dat het kind ervaart dan ouders en 
leerkracht in gesprek zijn, om het kind vooruit te helpen.  
De startgesprekken voegen iets toe, naast de informatieavond.  

 
6. Update inzet NPO gelden 

We hebben gekozen om de NPO gelden te gebruiken om de kwaliteit op school te 
verbeteren. We hebben dit gedaan door o.a. kleinere groepen 4 te creëren, collega’s uit te 
roosteren (taalcoördinator, rekencoördinator, leerteamcoördinator), pauzesport in te zetten. 
Pauzesport loopt nog niet helemaal zoals het hoort, maar is in ontwikkeling.  
 

7. Uitslag monitoring sociale veiligheid (zie bijlage) 
De uitslag is besproken, we zijn tevreden.  
 

8. SOP  
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We bespreken het SOP (SchoolOndersteuningsProfiel). Miriam bespreekt welke aanpassingen 
er zijn gedaan voor dit schooljaar. We bespreken ook welke ontwikkelingen rondom 
samenwerkingen in de buurt, er gaande zijn.  
 

9. Vanuit de leerteams (Niels / Karin / René) 
We zijn met een werkwijze gestart voor de leerteams op school. Door deze werkwijze wordt  
 in de leerteams op een professionele manier gewerkt. Collega’s geven aan dat ze het prettig 
vinden om op een gestructureerde en professionele manier bezig te zijn met 
onderwijsontwikkelingen. Niels vertelt hoe de leerteams op dit moment worden vormgegeven 
en welke theorieën (Knoster en Kotter) er worden gebruikt. René laat zien hoe de 
startvergadering in het leerteam rekenen is verlopen en welke doelen zijn gesteld. Karin 
bespreekt vanuit het leerteam eigenaarschap hoe het Ik-rapport bevalt en is ingevuld. Niels 
vertelt hoe het leerteam gedrag is gestart en hoe het team hierin is meegenomen. Miriam 
vertelt kort wat het leerteam Brainport inhoudt. Tot slot bespreken we kort waar het leerteam 
Taal mee bezig is en spreken we over de implementatie van de nieuwe taalmethode.  
 

10. Rondvraag 
Geen vragen 

 
11. Sluiting 

20:45u 
 

Actiepuntenlijst:  

  

Wie  Wat/ ingediend  Afgerond?  
Datum    
  

Crisisprotocol  Wordt doorgeschoven naar 3 november.  z.s.m. 

Leerkrachten MR  Leerteam ouderbetrokkenheid benaderen om hun 
plannen te kunnen bespreken met de MR  

Vóór 9 dec.   

Niels en Maya  De pilot van de huiswerkklas verder uitwerken en de MR 
informeren hierover.   

Na de herfst-
vakantie.  

 Karin Vraagt Astrid de notulen van de vorige keer online te 

zetten.  

  

 Esmee  Zet racisme op de agenda van de MR   

 Esmee  BVL en Meerjarenplan volgende vergadering  18 maart 

 Niels  Master opleiding in combinatie met leerteam 
eigenaarschap 

 Eind schooljaar 
2021 

   

Miriam 
 
Esmée 
 

Uitkomsten koerssleutels op agenda 
 
Plannen MR vergaderen  
 

11 mei 2021 
 
11 mei 2021 
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Maya Mailt bestand vanuit MR cursus z.s.m. 

 
 

  

 

 
Besluitenlijst:  
 
 

Datum:  Onderwerp en uitslag:  

22-09-2020  Esmée stuurt voortaan de laatste notulen mee met de agenda.  

09-12-2020 
  

Verhoging ouderbijdrage + kampgeld in de ouderbijdrage.  
Unaniem goedgekeurd. 

04-02-2021 Mondkapjes groepen 7 en 8 en leerkrachten akkoord 

04-02-2021 Plan rapporten en CITO’s 
Voorstel goedgekeurd 

  
25-03-2021 Vakantierooster goedgekeurd 
29-06-2021 
12-10-2021 

Schoolgids goedkeuren 
MR vergadering na een wat langere tijd (6 weken) is fijn, dan hebben we wat te 
melden.  
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Notuleren en postvak leegmaken MR, schooljaar 2020-2021  

12-10-2021  Niels 

30-11-2021 Karin 

14-02-2022 Maya 

12-04-2022 René 

06-07-2022 Karin 

 

 


