
Notulen MR-vergadering 1 december 2020 

Aanwezig: Kim Lorijnen, Berny vd Torren, Lizette van Dongen, Manoeska Bakker, Mirjam v 

Tol (gast), Loes Verdel(gast), Brigitte van Rijn (OR), Josine Hogenboom (gast), Marjan de 

Lange (gast), Birgit Leenen 

 

1. Notulen MR 27 oktober 2020  

Goedgekeurd. De notulen worden op de website geplaatst.  

 

2. Formatieplanning/vergadering half mei 2021 

Er wordt een extra vergadering ingepland op 18 mei 2021. Het formatieplan voor het 

komende schooljaar wordt dan bij de MR voorgelegd. Er komt nog een definitieve 

jaarplanning. 

 

3. Begroting 

Er is dit jaar extra begroot : 

*Materialen voor pluskinderen 

*Materialen voor beneden in de kuil 

*Studiedagen/opleiding personeel 

*Inrichting nieuwe groep 

*ICT(chromebooks) 

De begroting gaat eerst naar de GMR. 

 

4. Methode analyse 

Twee keer per jaar vindt er een bespreking van de methode analyse plaats . 

Daarnaast bespreken we ook twee keer per jaar de resultaten van de CITO uitslagen. 

De Methode analyse wordt door de leerkracht zelf ingevuld; na elke toets vindt er 

een analyse plaats. N.a.v. deze analyse worden er groepsplannen of individuele 

plannen gemaakt. Twee keer per jaar worden de resultaten in de bouwvergadering 

besproken. Dit komt dan weer terecht bij Opbrengsten en bij het MT groot. Hier 

zitten dan ook de taal coördinator en de reken coördinator bij. 

Onderbouw: 

Zij vullen  ”Zien” in en gaan met gedragsspecialisten aan de slag. 

Middenbouw: 

Bij alle groepen 3 is vooruitgang te zien bij Veilig Leren Lezen. De leerkrachten 

worden begeleid door een externe (van VLL) en deze ziet de vooruitgang ook. 

Groepen 3 zijn erg blij met haar begeleiding!  

Bij rekenen komt er extra aandacht voor geldrekenen en splitsen 

Groep 4 gaat extra werken aan herhaling van de behandelde categorieën van spelling 

ZIEN is voor het jonge kind lastig in te vullen. Dit moet 1 op 1 gebeuren en dat kost 

veel tijd! 

Er wordt gevraagd of we de ouders missen mbt extra lezen. 



We zijn erg blij met de inzet van klasse ondersteuning en met de inzet van tutorlezen 

met de bovenbouw (nu voor het tweede jaar) 

Bovenbouw: 

Spelling van blok 2 is bij iedereen minder goed gemaakt dan blok 1 

Bij rekenen zijn de tafels een struikelblok. We hebben afgesproken ze voor elke 

rekenles 5 minuten te oefenen. 

Taal wordt in elke groep bovengemiddeld gemaakt. 

Nieuwsbegrip groep doorbrekend bevalt goed. 

  

Er wordt gevraagd of de gehele afname van spelling blok 2 wat te maken heeft met 

thuisonderwijs. Het thuisonderwijs op de Kiem is juist erg goed gegaan. Veel ouders 

zijn erg blij met hoe dit gegaan is. 

 

5. PLG-groepen update 

De werkgroep opbrengsten kijkt nu naar schrijfonderwijs en naar de methode 

analyse. 

De werkgroep ouderbetrokkenheid heeft dit beleid bijna afgerond en op papier. Ze 

zijn bezig met ouder-kind gesprekken en met het portfolio. 

De werkgroep samenwerking is nu bezig met teamvorming.  

 

6. Aanmelding nieuwe ouders 

Lizette gaat de MR verlaten. Op de oproep voor nieuwe MR leden hebben drie 

ouders gereageerd. Zij waren alle drie bij deze vergadering aanwezig . Er kan er maar 

een aantreden in de MR. Deze heeft stemrecht en kan een oordeel geven. De andere 

twee kandidaten mogen wel aanwezig zijn bij vergaderingen maar hebben geen 

stemrecht. De aanwezige ouders gaan nadenken of ze willen aantreden. Indien alle 

drie de ouders belangstelling hebben volgen er verkiezingen. 

 

7. Terugkoppeling personeel 

*Er komt een nieuwe instroomgroep. Hiervoor krijgen we een nieuwe collega. 

 

8. Rondvraag 

1. Loopt de procedure en wat is het traject voor de nieuwe directeur?  

Afgelopen week is er een selectie gemaakt door de sollicitatiecommissie. Drie 

kandidaten worden uitgenodigd. Volgende week maandag is de eerste ronde en 

donderdag de tweede ronde. Als er een goede kandidaat bij zit kan deze er snel 

uitkomen. 

2.  OR: Druk bezig op de achtergrond om het Sintfeest proberen te maken en het 

Kerstontbijt te organiseren. Dit is helemaal afhankelijk van wat kan en mag m.b.t. 

corona. Vandaar ook geen Kerstdiner. 

 

 

9. Einde vergadering 21:21 uur 


