
Notulen van de MR vergadering d.d. 15 juni 2021. (vergadering via Teams). 
Aanwezig : Koos, Carin, Mirjam, Carola, Ellen, Herman, Christian, Merel, Rahja, David. 
Afwezig    :  Simone (met afbericht). 
               

1. Opening. 
Koos sluit iets later aan vanavond, daarom opent Carola de vergadering en heet 
iedereen welkom. We hebben deze vergadering extra ingepland om enkele nog 
lopende zaken te kunnen bespreken. 

2. Mededelingen directie. 
Uitstroomgegevens. 
David is aanwezig om uitleg te geven bij een stuk over de referentieniveaus. Er wordt 
in de DIA toetsen gewerkt met minimale leerdoelen die een leerling eind groep 8 
moet behalen. Het fundamentele niveau is 1F. Bij taalverzorging en lezen is het 2e 
niveau 2F, maar bij rekenen heet dit 2S.  
Er wordt bekeken voor je school welk percentage op 1F zit. Hierbij wordt ook de 
schoolweging meegenomen, denk aan opleidingsniveau van de ouders en land van 
herkomst. Met alle drie de locaties samen komen we op gemiddeld uit. Dan moet 
85% van onze leerlingen de basisschool verlaten met 1F. 
Na deze korte info laat David zien wat dit betekent voor de uitstroomgegevens van 
onze school. Als de schoolweging per locatie zou zijn, zouden de doelen heel anders 
liggen. Intern worden daarom de doelen anders gesteld. 
Om van elkaar te kunnen leren houden we groepsbesprekingen met de drie locaties. 
Daar bekijken we per groep en per leerling wat een leerling nodig heeft. Dat is met 
de referentieniveaus nog beter in kaart te brengen. 
David wordt bedankt voor zijn uitleg en hij verlaat de vergadering. 
Jaarplanning school. 
Er waren vragen over de lesdag op 24 december. Dit is een lesdag tot 12 uur en dan 
begint de kerstvakantie. Carin legt uit wat de overwegingen geweest zijn en na een 
gesprek hierover wordt besloten de planning zo te laten. 
NPO gelden. 
Het format is nu concreter ingevuld. Herman heeft vragen over hoe we omgaan met 
kinderen met dyslexie. De toetsen zijn nu niet auditief. Dat klopt, maar daar wordt 
aan gewerkt. DIA is volgend jaar ook auditief voor dyslexieleerlingen. 
Verder wordt gevraagd of de hoofdlijnen volgend jaar ook weer terug komen bij de 
MR. Dat gaat gebeuren en ook overkoepelend bij Ronduit zal dit gedaan worden. 
De MR gaat akkoord met de inzet van de gelden. 
Carin gaat de stukken mailen aan Koos, zodat hij ze kan ondertekenen.    
Ingekomen brief. 
Er is een brief gestuurd aan de MR over de opvang van de Kinderkamer op de SA. De 
MR zal hierop een reactie gaan versturen. 
Jaarplan MR. 
Carola heeft een ontwerp gestuurd en samen worden er wat aanvullingen gedaan. 
De nieuwe planner zal Carola weer sturen aan alle leden. 

3. Afscheid MR leden. 
Dit was de laatste vergadering van Koos en Mirjam. Zij nemen afscheid van de MR en 
worden door alle MR leden en door Carin reuze bedankt voor hun jarenlange inzet. 
Omdat we via teams vergaderen kan er geen bedankje overhandigd worden. Beide 



ouders nemen nog contact op met Carola om dit te kunnen ontvangen. 
Carola gaat een bericht versturen om nieuwe ouders te werven. 

4. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering voor de allerlaatste keer. 

 
 
Vergaderdata.  
29 september 2021 OD 
2 november 2021 MU 
13 januari 2022 SA 
16 februari 2022 OD 
12 april 2022  MU 
13 juni 2022  SA 
 
Actiepunten. 

 nieuwe foto op de website. 

 MR reglement aanpassen, Carola. 
 
 
 


