
Notulen van de MR vergadering d.d. 17 februari 2021. (vergadering via Teams). 
Aanwezig : Koos, Merel, Melissa, Sandra, Christian, Simone, Mirjam, Carola, Rahja, Joke,  
           David, Carin. 
Afwezig    :  Herman (met afbericht). 
               

1. Opening. 
Koos opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Mededelingen directie. 
Organisatorisch. 
Carin legt uit dat de richtlijnen rondom Corona worden toegepast, maar wel kunnen 
verschillen per locatie. Dat heeft te maken met de beschikbare ruimte op een locatie. 
Voor leerkrachten is het op dit moment pittig, omdat zij moeten werken zonder 
pauze en het voor hen ook spannend is hoe alles verloopt. 
Ouders geven aan dat het heel belangrijk is om rondom Corona alle informatie 
duidelijk te verstrekken. Zij sturen ouders die met vragen bij hen komen naar de 
directie. Carin geeft aan dat het wel steeds lastig is om te bedenken hoeveel 
informatie je geeft. Het moet genoeg zijn en niet te veel of te weinig. 
Toen er code rood gegeven werd vonden velen het ingewikkeld dat de kinderen niet 
naar school konden en er een kortere lesdag was. 
Vraag aan het bestuur is of ze zich realiseren wat de impact is van code rood. 
Onderwijsinhoudelijk. 
De nieuwe omstandigheden vragen van leerkrachten en ouders veel flexibiliteit. 
In de week van 8 maart zullen de eerste toetsen afgenomen worden, om een 
beredeneerd aanbod te kunnen bieden. Eind maart kunnen er dan oudergesprekken 
gaan plaatsvinden. 
Personele zaken. 
Er zijn op dit moment 3 collega’s afwezig i.v.m. Corona verlof en er is 1 collega met 
Corona. Er is een collega langdurig ziek en die begint met re-integratie 
werkzaamheden. 
Overig. 
Op de agenda bij de GMR komt de functiebeschrijving voor adjunct-directeuren. Zij 
worden in schaal A11 geplaatst en dat is hetzelfde salaris als dat van een leerkracht 
met extra taken, zoals een bouwcoördinator. 
De tevredenheidsmeter onder ouders en medewerkers wordt uitgesteld tot maart 
2022. We meten het welbevinden en de veiligheid van leerlingen jaarlijks via SCOL. 
De formatie voor komend schooljaar wordt gebaseerd op de telling van oktober. In 
oktober 2020 waren er 476 leerlingen en de verwachting is dat we rond dat aantal 
zullen zitten.  
Mirjam geeft aan dat er nu wel erg grote kleutergroepen zijn op de SA en dat was 
aangegeven dat de groepen niet over de 30 zouden gaan. Carin was niet aanwezig als 
directielid toen dit wellicht is gezegd. De SA zit op een grensvlak, maar er is niet 
voldoende formatie om er wat mee te doen. Mirjam geeft aan dat het wel goed is om 
hierover informatie aan de ouders te geven. 

3. Informatie IB, door David en Joke. 
David geeft een PowerPointpresentatie over een nieuwe manier van toetsen. 
Hij start met het feit dat de minister helaas steeds praat over achterstanden. Het 
passend onderwijs op onze school betekent dat we vooruit kijken. We bekijken wat 



leerlingen nodig hebben en hoe we dat zo goed mogelijk kunnen aanbieden. We 
stappen om die reden af van CITO en gaan overstappen op Dia. Deze toetsmethode 
geeft een beter beeld. 
Dia is adaptief en de toetsen zijn digitaal en worden aangepast aan wat de leerling 
invult. Ook is het diagnostisch; de sterke en zwakke punten worden inzichtelijk en 
door het digitaal toetsen wordt snel een helder beeld verkregen. 
Daar komt bij dat het afnemen van de toetsen veel minder tijd kost. Dat is zowel voor 
de leerlingen als voor de leerkrachten heel fijn.  
We kunnen vanaf 8 maart een nulmeting doen, om goed te bekijken waar elk kind 
staat. Daarna kunnen dan gesprekken plaats vinden. 
Ouders vragen om heel duidelijk te communiceren hoe en wanneer de gesprekken 
zullen plaatsvinden. 
Joke en Carin gaan bekijken welke info er naar ouders gaat. Dan komt het eerst bij de 
MR en daarna gaat de info pas naar alle ouders. Joke en David zullen bij de MR 
vergadering van 30 maart ook aansluiten. 
Ouders geven ook aan dat niet iedereen op de hoogte is van het feit dat je de vrijheid 
hebt om een leerkracht te benaderen als je vragen hebt. We gaan erover nadenken 
hoe we dat kunnen bewerkstelligen.   
Op de volgende vergadering gaan we verder praten over ouderparticipatie en 
communicatie. 

4. We besluiten om de overige punten van de agenda te schrappen, i.v.m. de tijd. 
Melissa geeft aan dat ze met zwangerschapsverlof gaat en dat Ellen Groeneveld haar 
zal vervangen. 

5. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.11 uur. 

 
 
Vergaderdata.  
Dinsdag 30 maart  MU 
Maandag 31 mei  SA 
 
 
Actiepunten. 
* nieuwe foto op de website. 
 
 
 


