
 

 

Agenda MR 
Locatie:  De Biezen 

Datum:  30-9-2019 

Aanwezigen:  Guuske, Janice, Irene, Jessica en Suzanne 

Tijd:  19.30 uur 

Notulist: Janice 

 

I. Opening: Welkom Suzanne 

II. Notulen ter goedkeuring.  Vrijdag 18 Oktober komen de 

notulen van 30/9/2019 en notulen van voor de 

zomervakantie in de BB.   

III. Notulen GMR: Nog geen notulen 

IV. Mail/post: MR mailbox, navragen. Opnieuw ons even 

voorstellen in de nieuwe BB, over de wie we zijn en waar 

ouders terecht kunnen. Jessica gaat dit doen.  

V. Agenda punten 

a) Jaarplan MR vaststellen: Veiligheidsplan is te vroeg, 

beter is het om naar Juni te verplaatsen.  

b) Jaarplan De Biezen: Er is een samenvatting gemaakt 

over wie we zijn, omgaan met resultaten, waar staan 

we voor, kwaliteitszorg en de schoolbezoeken hoe 

deze zijn ingericht. Jaarplan is uit het schoolplan 

gehaald. Leesonderwijs en begrijpend lezen komen 

veel terug. Close reading wordt onderzocht. 

Leesonderwijs is een pijler. Input halen uit andere KPOA 

scholen. Er gaat bepaald worden of Nieuwsbegrip 

behouden wordt, of verwijderd. Invoering van het 

ERWD protocol reken- en wiskunde dyscalculie, moet je 

goed in kaart kunnen brengen, wat een kind daarin 

nodig heeft.  Kleuteronderwijs: spelend en ontdekkend 

leren, minder werkjes, meer zelf ontdekken. Wieneke zal 

dit jaar naar Zweden gaan om daar te kijken in het 

onderwijs.  Da Vinci wordt als bron gebruikt bij de 

kleuters. Kleutergroepen zijn gegroeid voor aankomend 

jaar. Veel geprofileerd wie we zijn etc. 

 



 

c) Evaluatie start schooljaar; goede start van het nieuwe 

schooljaar, hier en daar wat wisselingen, maar goed 

geregeld. Algemene informatieavond wordt opnieuw 

naar gekeken of dit de juiste formule is.  

d) Professionalisering (IP) er is nog geen beleidsstuk over 

professionalisering. Jessica heeft het wel meegenomen 

in haar onderzoek voor haar opleiding. Er wordt op 

leerkracht niveau gekeken en schoolleiders van de 

KPOA. 3 Februari 2020 komt dit terug.  

VI. Overige mededelingen:  geen 

VII. Rondvraag geen 

VIII. Sluiting 

 


