
 
  

Notulen Vergadering Medezeggenschapsraad   
Datum: donderdag 5juni 2022   
Locatie: De Wijzer  
  
  

 

1. Opening  
2. Vaststellen agenda: wordt nu gedaan nav gemaakte jaarplanning. Anneke loopt deze nog 1 

maal door ter goedkeuring 
3. Notulen vorige vergadering: geen opmerkingen over 

Actiepunten na 12 mei: 
Sandor: MR Jaarverslag  aanpassen n.a.v. notulen  volgt 
Anneke: Brief maken mbt groepsverdeling en laten lezen MR  gedaan 
Anneke: Zet het vakantierooster/onderbouwdagen online  gedaan 
Anneke: Bespreken tevredenheid- enquête binnen het team en aandachtspunten er 
uit halen en volgende keer MR vergadering bespreken.  schuift door naar begin 
volgend schooljaar 
Jitte: met het uitsturen van de agenda vraagt ze Marije aan te vullen vanuit de GMR 
 Marije komt weer in MR vanaf volgend schooljaar en gedaan 
Anouk: vaststellen vergaderdata MR (obv GMR)  wordt deze verg besproken 
Margo: mailt Anneke het excel bestand van concept jaaragenda MR 2022-2023  
gedaan 
Anneke: Elk kwartaal een herinnering in de nieuwsbrief over gezond trakteren.  
gelukt 

4. Mededelingen Anneke:  

Via mail al bijgepraat over sollicitaties. Goede ervaren nieuwe kandidaat gevonden. Verdere 
uitleg staat in schoolinfo. Groep 4-5 gaat goed na vertrek van Anne. Ook verdeling van 
leraren over de klassen is goed gegaan. Er zijn wel wat individuele gesprekken met ouders 
geweest. 

5. Evalueren jaarplan 2021-2022 + onderwerpen jaarplan 2022-2023: evaluatie is gemaakt en 
met team besproken. Nieuwe jaarplan wordt verder nog besproken begin volgend jaar.   

Blink lezen dit jaar erbij gekomen – kinderen en leraren enthousiast. Loopt goed in elkaar 
over. Methode is vanaf volgend jaar voor alle klassen, was dit jaar nog niet voor 7-8. Zijn wel 
afhankelijk van op tijd leveren.  

Rekenen oriëntatie gehad op nieuwe rekenmethode, komt toch nog geen nieuwe omdat 
Snappet nu is en de nieuwe methodes sluiten nog niet goed hierop aan. Resultaten zijn nu 
heel goed, dus blijkt nog goed te lopen. Houden de ontwikkelingen in de gaten. En dan 



bepalen hoe jaar verder, omdat nu nog vastzitten Snappet. De tablets zijn gekoppeld aan 
Snappet en worden door hen geleverd. Dat willen we nog even zo houden. 

Analyseren resultaten. Begin jaar scholing voor gehad en nu toegepast bij cito testen en zo 
meer de diepte in om analyse te maken en nieuw plan te maken. Dit gebeurd einde jaar na 
eindrapporten 

Professionele dialoog ook gehad. Geoefend in gesprekken voeren met stagiaires en ouders 
en kind en collega’s onderling. Was leuke leerzame dag met veel praktijk en terugkoppeling.  

Nieuw rapport geïntroduceerd. Schoolinfo heeft ook een eigen portfolio, deze met kleine 
groep leerlingen ook onderzoeken of dit een fijne manier is. Met leerlingen samen kijken wat 
doelen zijn. 

Onderzoekend leren met Blink maakonderwijs aangekoppeld. Monotypen geïntroduceerd en 
van alles meegedaan. Was erg leerzaam. Goed proces van creativiteit in de moderne wereld. 
Volgend schooljaar bij elk Blink wereld traject het koppelen aan maak onderwijs of een 
andere buiten opdracht (uitstapjes)  

Volgend jaar op woensdag middag de Blink trajecten verder uitwerken op papier per groep. 
Per 2 jaar onderwerpen koppelen zodat je het vaker kan gebruiken en herhalen. Dan niet 
dubbel op voor leerlingen van een volgend jaar. (Dus niet meer groep 4 t/m 8 tegelijk) 

Vooruitwerk lab opgericht voor plus leerlingen. Deze werken op maandagmiddag apart aan 
extra opdrachten. Werken probleemstellingen en moeten hierbij in groepjes dingen 
onderzoeken en maken. Ook persoonlijke doelen hierin maken en hieraan kunnen werken.  

Daarnaast speel je vaardig in de klas, hier ook doelgericht werken aan persoonlijke 
ontwikkeling. Dit bevalt goed en volgend jaar mee verder.  

Ook in de klas wordt er nog gekeken met reken tijgers en taal plus om leerlingen uit te 
dagen.  

De werkwijze voor kinderen die extra aandacht nodig hebben is in de huidige werkwijze al 
goed ingebed. Dus daarom juist extra doel voor plus leerlingen in jaarplan.  

6. Ouderbijdrage (vaststelling en verantwoording)  

Op dit moment 50 euro per kind. Voor groep 8 is het 90 ivm kamp. Het is een vrijwillige 
bijdrage en bij ouders die dit helaas niet kunnen bijdragen, dan kan aangevraagd worden via 
de Gelrepas. Advies van MR is ivm alle hogere kosten bedrag met 5% verhogen.  

7. Samenstelling MR 2022-2023  

Volgend jaar naar 3-3 ouders/leraren.  Sandor geeft aan het in zijn werk op het moment te 
druk te hebben om als voorzitter te kunnen aanblijven, red het niet qua tijd en inspanning. 
Sandor wil wel graag in MR blijven, maar graag het voorzitterschap overdragen. Daarvoor in 
de plaats gaat Sandor vaker notuleren. Elena neemt dit over en notuleren rouleren en 
agenda’s maken in principe in samenwerking met Anouk. Agenda’s maken verliep nu heel 
goed met de manier van Margot. Van de leraren gaat Desiree eruit en komt Marije er weer 
in ivm GMR 

8. MR Jaaragenda 2022-2023  



Anneke accordeert deze en stuurt deze dan naar mij en Anouk 

9. Vaststellen vergaderrooster MR 2022-2023  

Dagen afwisselen op ma-di-don. 3 okt is eerste GMR dan week erna MR. Eerste 3de week sept 
starten. 13 okt eerste MR vergadering (1 dec, 13 mrt, 22 mei, 26 juni) Elena maakt opzet 
voor Data MR niet in dezelfde week na GMR.  

10. Terugkoppeling GMR  

Alle leden zijn verdeeld in taken groepen. Marije zit in groep personeel. Over verzuim cijfers 
gegaan. Lerende netwerken binnen stichting. NPO gelden voor achterstandsscholen. 
Werkgeverschap. Bedrijfsarts. Plan van aanpak n.a.v. coronajaar. Functieboek besproken. 
Vanaf volgende keer is Marije bij de vergaderingen en zal dan ook de andere punten 
bespreken. Dus niet alleen van haar groep maar van gehele GMR per tafelgroep. 

11. Inbreng Oudergeleding/ Lerarengeleding gb 
12. Rondvraag  

Margot is vandaag voor het laatst omdat haar dochter naar het Montesori onderwijs zal gaan. Wij 
wensen haar heel veel succes en plezier daar. Zij draagt haar taken over aan Anouk.   

Margot geeft aan dat Avondvierdaagse mooie grote groep was vanuit de Wijzer en mooie shirts. Zij 
vraagt of de OR volgend jaar iets beter communiceren mbt start en aanmelden bij start, misschien 
een bericht voor nieuwe ouders met uitleg en melden dat geen stempelkaarten zijn en waar met 
elkaar beginnen. Ook vraagt ze of het een idee is om de Medailles aan einde geven..?? Meer als een 
soort beloningsysteem en samenkomst bij einde. Met banner staan ofzo en tafel met iets leuks. 
Elena koppelt dit terug aan OR.  

Margot vraagt of er nog een juffendag komt. Anneke geeft aan dat de Juffen en meester dag met 
kleuters gezamenlijk is dit jaar. Andere klassen doen het op eigen dag. Dat werk niet geheel, dus 
volgend jaar weer met zijn allen tegelijk.  

Elena geeft aan dat het jammer is dat Fiets examen jammer niet doorging. Door uitvallen Dorethe 
was vaste kracht weg. Geen algemene oproep naar alle ouders gedaan, wat wij wel hadden 
voorgesteld vanuit MR… Tip voor volgende x met andere scholen samen? Bv Jan Ligthart. Waren dit 
jaar op dezelfde dag 3 andere scholen uit Arnhem bezig met fietsexamen, had mooi gecombineerd 
kunnen worden. Anneke gaat dit aan de commissie doorgeven en hopelijk kan dit volgend jaar 
opgepakt worden.  

Elena geeft aan dat de communicatie via mail iets uitgebreider kan soms mbt uitval van leraar en dan 
geen mogelijkheid tot vervanging. Tevens iets duidelijker de juiste klas erbij, als men meerdere 
leerlingen op school heeft is het bijna niet uit het bericht te halen om welke klas het gaat.  

Graag volgend jaar data schoolfeest en avondvierdaagse eerder/ duidelijker communiceren ivm de 
planning van ouders.  

Idee is om volgend schooljaar de OR/ MR samen 1x per jaar te vergaderen. (1de vergadering doen?? 
13 okt eerste voorstel? Activiteiten kalender bespreken en terugkoppeling afgelopen jaar.  

13. Afsluiting  



Nieuwe Actiepunten na 5juni: 
Sandor: MR Jaarverslag  aanpassen n.a.v. notulen  
Anneke: vraag aan OR of eerste vergadering 13 okt eerste uur met MR kan 
Elena: Koppelt aan OR punten terug die zijn besproken 
Anneke: Bespreken tevredenheid- enquête binnen het team en aandachtspunten er uit halen 
en volgende keer MR vergadering bespreken.  
Anouk: maakt agenda voor volgende keer samen met Elena 
Elena: doet een voorstel voor vergaderrooster voor volgend jaar gekoppeld aan GMR data 
Anneke: Geeft aan fiets commissie door dat volg jaar evt te combineren is met andere 
scholen.  

 

 

 


