
 

 

Notulen MR 6 
Locatie:  De Biezen 

Datum:  05-07-2021 

Aanwezigen:  Jessica, Irene, Frank, Guuske, Suzanne 

Tijd:  19.30 uur 

Notulist: Suzanne 

 

I. Opening 

II. Notulen ter goedkeuring 

Zijn goedgekeurd.  

III. Notulen GMR 

Er zijn nieuwe notulen bekend.  

IV. Mail/post 

- Mail Margareth doorgestuurd door Suzanne 

(water/afval scheiden).  

De gemeente haalt bij school niet gescheiden op. 

Jessica/Ingeborg belt in het nieuwe schooljaar naar de 

gemeente of gescheiden inzamelen kan.  

Het extra geld dat school krijgt voor het apart 

inzamelen van papier, houdt ook op.  

Jessica heeft een subsidie nagezocht voor een 

watertabpunt. Deze is momenteel niet beschikbaar, 

maar wellicht wel als er een nieuw schoolplein komt.  

Volgend schooljaar ook de ‘ongezonde’ traktaties en 

tienuurtjes op de agenda zetten. 

- Mail 'Gezamenlijke thema-avond GMR & MR' 

Het ligt aan het thema of er voldoende interesse is. De 

MR heeft zelf geen idee voor een thema. Irene mailt dit 

aan de GMR.   

V. Agenda punten 

a) Formatie en proces vacatures 

De formatie is rond.  

Voor 0,6 fte komt een collega van de Malelande (zij 

wilde mobiliteit). Voor 0,8 fte was er nog een vacature 

in groep 6. Daar is één van de twee sollicitanten (die 

op gesprek kwamen) voor gevonden.  

Het formatieplan is nog niet af. Hopelijk eind van de 

 



 

week. Dit komt in de eerste vergadering op de 

agenda.  

b) NPO-plan/Jaarplan 2021-2022 

Er is een duidelijke focus. De midden resultaten van 

groep 5 en 6 vallen tegen. Terwijl er al veel op is 

geïnvesteerd. Er is wel een stijging te zien op de E 

toetsen. Door de NPO gelden komt er extra 

ondersteuning in deze groepen voor de leerlingen. De 

leerkrachten van groep 5 en 6 krijgen ook begeleiding 

vanuit MT en IB en extra scholing.  

We gaan ook als team met leeruniek werken, een 

instrument dat meer inzicht geeft in de ontwikkeling van 

de leerlingen. De resultaten (methode toetsen en 

cito)van de kinderen zie je beter bij elkaar staan. 

De nieuwe methode voor technisch lezen ‘Karakter’, zit 

ook een stukje begrijpend lezen in (de manier van close 

reading). 

Advies is om het document nog eens na te lezen, want 

de grafieken kloppen niet altijd met de tekstuele 

beschrijving (bijv. daling te zien, maar stijging wordt 

genoemd). De opbouw van het plan is goed. Het is te 

zien dat er veel werk in zit.  

De PMR moet instemmen met dit plan. Maar eerst 

wordt het nog in het team besproken. Het plan is 

opgesteld op basis van input van het team (op de 

studiedag van 26 april).  

 

c) Werkverdelingsplan incl. taakbeleid 

Alle collega’s hebben hun eerste of tweede keus qua 

groep.  

Het taakbeleid is bijna klaar. Er wordt goed gekeken 

naar de verdeling van de taken over het jaar.  

Er is ingestemd met het plan.  

d) Vakantierooster (al via mail afgestemd), inhoudelijke 

invulling studiedagen (hangt samen met npo/jaarplan) 

startvergadering: start maken met leeruniek 

1. 1e HGW studiedag, verder met leeruniek  

2. na de herfstvakantie EDI studiedag 

3. 2e HGW studiedag is na de M cito afname, dan ook 

analyseren met behulp van leeruniek.  

4. herhaling Kanjertraining 

5. laatste training leeruniek: overdracht 

e) Terugkoppeling inspectie themabezoek 

Advies inspectie is opgenomen en verwerkt in NPO 

plan.  

f) Corona-update 

Er zijn versoepelingen doorgevoerd. Het duurde even 

voordat het onderwijs ook mocht versoepelen. Het was 



 

erg fijn om weer een studiedag live met de collega’s te 

doen.  

Het is nog niet bekend of er na de zomer weer ouders 

in de school mogen. Er wordt nog overlegd of de 

ouders de kinderen naar binnen mogen brengen of 

halen. 

g) Schoolgids jaarkrant: voorstel is via de mail afronden 

Er komt een jaarkalender en een schoolgids. Morgen 

wordt deze voor de laatste keer gecheckt en dan 

wordt deze aan de MR gemaild.  

VI. Overige mededelingen 

In de zomervakantie wordt de gevel vervangen bij de 

groepen 1 t/m 5. Daarnaast wordt ook het dak vervangen. 

De verbouwing wordt ook uitgebreid: nieuwe was troggen 

en het laag plafond wordt verwijderd bij de kleuters. In de 

herfstvakantie krijgen de kleutergroepen een nieuwe vloer. Bij 

de andere lokalen wordt de vloer dan  in de was gezet.  

VII. Rondvraag 

Er is een mail gekomen van een ouder over het schoolplein. 

Het schoolplein ziet er verouderd uit en vraagt zich af of er 

geen vernieuwing mogelijk is. Hij wil zich ook inzetten voor 

een nieuw schoolplein. Idee is om in het nieuwe schooljaar 

een werkgroep op te richten met ouders en een leerkracht. 

En ook leerlingen vanuit een leerlingenraad (op te starten 

volgend schooljaar). Jessica heeft al overlegd met de KPOA 

over het schoolplein. Dit wordt in de nieuwe begroting 

opgenomen. Dit ook op de eerste MR vergadering op de 

agenda zetten. 

 

Planning MR vergaderingen: 

1  11 oktober 2021 

2   29 november 2021 

3  31 januari 2022 

4  28 maart 2022 

5  16 mei 2022 

6  27 juni 2022 

VIII. Sluiting 

 


