
Notulen MR 

17 mei 2022 

Aanwezig: Linda, Bas, Marian, Emma en Lizanne 

Desiree sluit aan om 20.30. 

- Notulen: goedgekeurd.  

 

- Vakantierooster: 

Wij zien geen gekke dingen in het vakantierooster terug. De studiedagen lijken ons gepland op de 

juiste momenten. Wij geven akkoord op het vakantierooster. Het formulier wordt getekend.  

De marge dagen zijn nu 2x 1 dag ivm klassen naar huis. Dit klopt aardig met de realiteit. Wij proberen 

het zoveel mogelijk te verspreiden.  

- Opbrengsten M-toetsen: 

Schoolbezoek 3 is geweest, in dit schoolbezoek is er gereflecteerd op de Cito M-toetsen. De 

leerlingen in groep 3 hebben 16 weken minder onderwijs gehad in vergelijking met andere jaren in 

groep 3. Dit vraagt aanpassingen in de lessen die worden aangeboden, wel streven we naar dezelfde 

maat. De leerachterstanden worden al kleiner. Ook in de bovenbouw zien ouders een dip. De PMR 

geeft aan dat wij veel interventies inzetten om hier zo goed mogelijk aan te werken. We hebben de 

spullen, de mensen, de methodes, maar soms is het teveel als de leerlingen veel de groepen uit 

worden gehaald. Linda geeft als tip/optie een verlenging van de schooldag waarin ll de mogelijkheid 

hebben om extra ondersteuning te krijgen na schooltijd. Wij hebben dit vorig jaar geprobeerd, het 

was niet de ideale situatie. We zagen dat ll niet consequent aanwezig waren. Verder nadenken over 

een oplossing is belangrijk.  

- Formatie 2022-2023: 

Er is nog een vacature in de middenbouw. De vacature is gisteren gepubliceerd en openbaar 

gemaakt. Wij hopen op reacties. De vacature betreft 0.6 wtf in de middenbouw. De scholen werken 

nauw samen binnen KPOA. Hebben sollicitanten ergens geen match, dan wordt er gewezen op 

andere vacatures binnen de KPOA. Er is in de bovenbouw al een andere leerkracht aangenomen voor 

1.0 wtf, er was een goede match binnen de school. Als een leerkracht start bij ons op school, wordt 

deze leerkracht gekoppeld aan een maatje. Het maatje krijgt hier uren voor, het maatje begeleid de 

nieuw startende leerkracht. Zo zorgen we voor een goede start van een nieuwe leerkracht binnen de 

school.  

- Verbouwing: 

De oudergeleding geeft aan dat het fijn is om ouders mee te nemen in het proces van de 

verbouwing. Als de ouders van de kleutergroepen zicht krijgen op de ruimte boven en visueel hebben 

wat de verbouwing gaat brengen wordt de betrokkenheid vergroot. Kan er een ontwerp/tekening 

worden getoond aan ouders? Kunnen we een grafisch ontwerper in opleiding vragen om mee te 

denken? Bas geeft als tip om Nimeto te benaderen, een grafische opleiding.  

Emma ligt het proces boven nog een keer toe. Er wordt kort vertelt hoe het er uit gaat zien. Op 

donderdag 7 juli moeten wij starten met het verhuizen en inpakken, het voornemen is om van deze 

dag een vrije dag te maken. Wij staan hier positief tegenover. School regelt een leuk alternatief in 

samenwerking met Sportivate. Die zorgen voor een sportieve invulling van de dag. School zorgt dat 



dit 9,99 gaat kosten ipv 19,99. Het is fijn dat er een zin wordt toegevoegd voor ouders die dit ook niet 

kunnen betalen, is er een mogelijkheid voor deze ouders? 

- Proces Kindcentrum Partou- Caeciliaschool: 

In gesprekken met Partou kwam naar voren dat het misschien fijn zou zijn als we de optie gaan 

verkennen om de woensdag in de onderbouw door te trekken naar 14.15. Dit is een proces wat tijd 

vergt en waar goed over na gedacht moet worden. Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen? 

Voordelen: meer uren onderwijs.  

Prettiger voor ouders, vooral voor ouders met meerdere leerlingen op school. 

De kinderen zitten direct in het ritme, meer structuur. 

Er is misschien meer ruimte te creëren in uren wat betreft kleuters ( extra inzet studiedag, extra vrije 

dag na een drukke week) 

Nadelen: het breekt de week niet meer 

Misschien vermoeiend voor kinderen.  

Is het mogelijk een enquête af te nemen onder de ouders? Dan worden ouders meegenomen in dit 

proces?  

- GMR: 

Wij zijn binnen de GMR vooral in gesprek over de bestuurlijke samenwerking met SKOSS. De 

intentieverklaring is getekend, er wordt nu gekeken naar de inzet van een kwartiermaker. Het proces 

zal dan verder verkend worden. 

De notulen van de GMR zijn verzonden aan de MR, met wie mogen deze worden gedeeld? Lizanne 

controleert dit de komende vergadering van 30 mei bij de secretaris.  

 

 

 

 

 


