
De agenda MR vergadering 7 November 14.45  

Aanwezig: Najat (voorzitter), Annemiek, Robin, Geja, Heleen (notulist) 

 

1.Opening: Najat (voorzitter) heet iedereen welkom. 

2.Notulen vergadering 26 September 2022: de notulen van de MR worden voortaan op de 

website gezet door Paul. Najat stuurt Robin ook een mail met de notulen, dan wordt Robin 

herinnerd een bericht in de nieuwsbrief te zetten dat er notulen online op de website staan.  

3.Post: geen post. 

4. Ouderbetrokkenheid: Robin is heel positief in de verandering met de 

ouderbetrokkenheid. Ze noemt een aantal voorbeelden van ouders die willen helpen. 

Voor het luizen pluizen, OAC en pleinhulp is de meeste hulp nodig. Dat zijn namelijk vaste 

taken. 

Er is een enquête uitgegaan naar ouders met de vraag wie wil helpen.  

Najat heeft een klassenapp met ouders uit groep 5, dit vindt zij heel prettig werken als er 

ouderhulp nodig is.  

Koffieochtend over hoofdluis was niet druk, maar dat komt waarschijnlijk door het 

onderwerp over luizen. Het was wel een prettige bijeenkomst. 2 ouders uit groep 8 willen 

luizen pluizen, ze weten nog niet of ze dat voor de hele school willen doen.  

Najat vraagt of er een samenvatting van de koffieochtend kan komen, maar Robin geeft aan 

dat ouders dan misschien minder komen.  

5. Jaarplan: rapporten. Er is een werkgroep bezig met het ontwikkelen van een nieuw 

rapport, het huidige rapport is niet meer van deze tijd. Het nieuwe rapport wordt gericht op 

de ontwikkeling van het kind.  

Dit jaar komt er een tijdelijk rapport, het huidige rapport wordt wat aangepast zodat het 

duidelijker wordt voor ouders.  

Volgend jaar komt er nieuw rapport, wellicht een portfolio.  

Cito stopt ermee. Dit is het laatste jaar dat we cito gebruiken. Elisabeth (RT’er) is aan het 

onderzoeken welke leerlingvolgsystemen er zijn en gaat dat in een vergadering toelichten 

aan de collega’s. We gaan dus nog een keuze maken wel LVS we vanaf volgend schooljaar 

krijgen. Het zal IEP, leerling in beeld (oude cito) of DIA worden.  

Najat observeert dat op papier toetsen maken beter is dan digitaal, dan is een kind beter 

geconcentreerd.  

Wordt vervolgd. 

Robin heeft het jaarplan besproken bij het bestuur, zij zijn positief.  

 



6. Subsidie masterplan basisvaardigheden:  

Er is een bak met geld vanuit de overheid, Masterplan Basisvaardigheden. Maar 500 scholen 

in Nederland komen hiervoor in aanmerking. Het is bedoeld om corona-achterstanden in te 

halen op school. Spaarnesant heeft alle scholen ingeschreven.  

Er zou per leerling 961 euro beschikbaar zijn. We weten nog niet of we worden ingeloot, dat 

hoort Robin deze maand. Als we worden ingeloot, moeten we voor februari met een plan 

komen.  

7. Stand van zaken rondom corona en richtlijnen: geen nieuwe besmettingen. We hebben 

nog steeds de zelftesten voor groep 6 t/m 8. We zitten nog steeds in fase groen.  

8. Boterhammen bar: we zijn lid van het jeugdeducatiefonds en daardoor krijg je jaarlijks 

een x-bedrag voor deze leerlingen. Er is 1000 euro beschikbaar is om boodschappen te 

kopen voor kinderen die geen of ongezond eten mee hebben.  

Iedere week komt er op maandag een pakket bezorgd met brood, beleg, fruit, drinken, 

bordjes, bestek en bekers. Er is een bar bij de keuken en de kinderen mogen het pakken en 

in de klas smeren. Er gaat gemiddeld anderhalve brood per dag doorheen. We merken dat 

het voor de kinderen laagdrempelig is en dat is fijn.  

Het eindigt eind januari. 

9. Rol van de directeur tijdens de MR vergadering: Robin geeft aan dat ze zelf veel aan het 

woord is tijdens de MR-vergaderingen. Het is de bedoeling dat de MR een kritisch orgaan is 

en men vrijuit kan spreken. Robin is nu een soort presentatrice van de punten die spelen in 

de school.  

Voor de volgende MR-vergadering gaan we het op een andere manier proberen. Najat stuurt 

een week van tevoren een mail of er punten zijn vanuit ouders/team die we op de MR willen 

bespreken. Robin zal er ongeveer het eerste halfuur bij aansluiten en dan gaan de anderen 

met elkaar in gesprek over de andere punten.   

16 januari is de volgende MR.  

10. Rondvraag: Najat vraagt of veel ouders de ouderbijdrage hebben betaald. De ouders die 

nog niet hebben betaald, hebben een brief meegekregen. Er hebben nu 40 van de 125 

‘kinderen’ betaald. We hopen dat meer ouders nog gaan betalen.  

 

 

 


