
 

 

Agenda MR 3/4 
Locatie:  De Biezen 

Datum:  28 maart 2022 

Aanwezigen:  Guuske, Irene, Frank, Jessica, Suzanne 

Tijd:  19.30 uur 

Notulist: Suzanne 

 

I. Opening 

II. Notulen ter goedkeuring 

Notulen van MR 2 moeten nog aangepast worden op het 

punt van het SOP. De koppeling van het SOP met de 

kwaliteitskaarten is nog niet helemaal klaar. Dit bespreekpunt 

verschuift naar de volgende MR vergadering.  

III. Notulen GMR 

- De KPOA heeft een inspectiebezoek volgens het nieuwe 

kader gehad.  Het inspectierapport dat daarover is 

geschreven, was niet op alle punten voor iedereen van 

duidelijk. In de GMR zijn daar vragen over gesteld.   

- Er komt waarschijnlijk een internationale school in de Kubus. 

Dit is nog in ontwikkeling.  

- SKOSS en KPOA zijn in gesprek i.v.m. een mogelijke 

samenwerking. Dit proces is nog gaande. 

IV. Mail/post 

Er zijn verschillende MR magazines binnengekomen om te 

lezen.  

V. Agenda punten 

a) Professionaliseringsbeleid (IP) 

Jessica heeft een concept plan geschreven. Daarin 

staat o.a. wat we als school aan teamscholing en aan 

individuele scholing doen.  

Opmerkingen:   

- het groep 8 netwerk mist in het rijtje leernetwerken.  

- co-teaching: dit wordt op dit moment niet gedaan op 

de Biezen.  

Na enkele kleine aanpassingen, stuurt Jessica het 

document naar de PMR ter instemming.  

 



 

b) Begroting OV (IO) 

De begroting van de OV is wel gestuurd, maar door 

miscommunicatie als niet ontvangen beschouwd.  

Dit punt schuift door naar de volgende MR.  

Ter aanvulling: groep 1 gaat dit schooljaar toch op 

schoolreisje.  

c) Tussenevaluatie tevredenheidsonderzoek 

Het tevredenheidsonderzoek is eind vorig schooljaar 

gedaan. Er waren een aantal punten die opgepakt 

moesten worden. Dit is door andere zaken die meer 

prioriteit hadden, niet allemaal gelukt.  

Enkele punten die opgepakt zijn: 

- De communicatie van MT naar het team liep niet altijd 

goed. Er is daarom een tijdje een briefing in de 

ochtend geweest. Na evaluatie is dit niet doorgezet. Als 

er dringende zaken zijn voor die dag dan wordt er een 

bericht via de app gestuurd.  

- Er was binnen het team ook een grote behoefte om 

live te vergaderden. Dit is het team ook blijven doen. 

- Er was ook behoefte om elkaar informeel te 

ontmoeten. Dit is een paar keer gebeurd.  

 

d) Formatie (IP) 

Deze week gaat de wensenlijst naar de collega’s eruit.  

KPOA start ook weer met een zij-instroom traject. Er 

komt ook een vraag op de wensenlijst hierover, of er 

collega’s zijn die een zij-instromer naast hen willen 

hebben werken. De bedoeling is dat de zij -instromer op 

den duur de dagen van de leerkracht overneemt. De 

leerkracht krijgt dan andere taken.  

Volgend schooljaar zijn er weer NPO gelden die ingezet 

kunnen worden. Het restant van dit schooljaar mag 

dan ook nog gebruikt worden. Het voornemen is om 2 

kleine groepen 4 te maken (de 2 huidige groepen 3) en 

om de ondersteuningsdagen zoals dit jaar voort te 

zetten.  

Binnen KPOA is er een denktank over hoe personeel 

aangetrokken en behouden kan worden.  

e) Overplaatsingsbeleid. 

i) Er is geen sprake van onvrijwillige mobiliteit. Dit punt 

hoeft niet besproken te worden.  

f) Resultaten CITO M 

De resultaten zijn met het team bekeken en besproken. 

Hierbij is het team ook in bouwen uiteengegaan om te 

kijken of de resultaten kloppen met de verwachtingen 

en hoe je met de resultaten in de klas aan de slag kunt 

gaan.   

De cito M resultaten zijn voor spelling, begrijpend lezen 

en DMT binnen het ambitieniveau van de school. De 



 

rekenresultaten vallen hier nog niet helemaal binnen. 

  

g) School ondersteuningsprofiel met inkijk naar 

kwaliteitskaarten.  

Dit punt komt de volgende MR aan de orde.  

h) Voortgang schoolplein 

De leerlingenraad gaat langs de klassen om te 

inventariseren wat de leerlingen graag op het 

schoolplein zouden willen zien. 

Er is een eerste gesprek gevoerd met een 

schoolpleinontwikkelaar. Hij gaat een ontwerp maken. 

Waarschijnlijk moet er wel meer budget voor 

vrijgemaakt worden.  

Er volgen nog 3 andere gesprekken, zodat er 4 

ontwerpen gemaakt zullen worden. De schoolplein 

commissie gaat deze bekijken zodat er 2 over blijven 

waar verder naar gekeken gaat worden door het team 

en de kinderen.  

 

VI. Overige mededelingen 

- In het team is het werkverdelingsplan besproken. Er zijn een 

paar kleine aanvullingen/wijzigingen. Over de onderdelen 

van het werkverdelingsplan moet worden gestemd. Er is dit 

keer digitaal gestemd door het team over de manier van 

stemmen. Daaruit blijkt hoe de stemprocedure zal zijn.  

- de week van de lentekriebels is deze week. Dit jaar gaan 

we er schoolbreed aandacht aan besteden. We hebben er 

geen methode voor, maar doen losse lessen en activiteiten. 

Een leerlijn van groep 1-8 staat wel op de planning om 

gemaakt te gaan worden in de volgende schooljaren.   

VII. Rondvraag 

a) Is het gelukt om het MR-reglement en statuten op de 

site te zetten? Ja 

b) Vergadering MR 5 is op dinsdag 17 mei.  

VIII. Sluiting 


