
Notulen MR- vergadering 23 januari 2023  
Aanwezig: Najat (voorzitter), Annemiek, Heleen en Géja (notulist).  
 
1.Najat heet iedereen welkom. Robin sluit later aan om punten 7, 11 en 10 (samen met 
Lisan) toe te lichten. 
 
2. De notulen van de vergadering van 7 november 2022 worden goedgekeurd. 
 
3. Vanuit de AOB is het MR blad binnengekomen. 
 
4. Wat betreft personele zaken is het rustig. Annemieke en Judith werken weer volledig. 
Kevin is inmiddels terug van zijn reis en werkt als vanouds. 
 
5. Ouderbetrokkenheid; vanaf januari 2023 wordt er voor alle groepen maandelijks een 
inloop in de klas georganiseerd. De oudergeleding spreekt zich positief over deze 
ontwikkeling uit. Bij meerdere kinderen is het mogelijk om te spreiden, omdat het een hele 
week inloop is. Verder is te merken dat kinderen ook enthousiast reageren. Aan het begin 
van de ochtend wordt er vanaf groep 3 een kwartier gelezen. Dat is misschien niet zo handig 
in de inloopweek. Misschien kan er beter met de weektaak gestart worden. Nog niet alle 
ouders bezoeken de groepen in de inloopweek. Een tip kan zijn om aparte berichtjes te 
sturen. Omdat deze sneller gelezen worden en dus beter aanslaan. 
 
7. Subsidie Masterplan Basisvaardigheden; Spaarnesant had alle scholen ingeschreven om in 
aanmerking te komen voor deze subsidie. Hiervan zijn er twee ingeloot. Namelijk de 
Wilgenhoek en de Camelot. Bovenschools is een plan bedacht om het subsidiegeld op een 
hoop te doen. Van dit geld worden filmpjes met instructies gemaakt, door een bedrijf 
genaamd Teach Today. Zodat leerlingen aan de hand van de filmpjes zelfstandig zonder 
leerkracht of met een ondersteuner toch door kunnen gaan met de lesstof. Dit vraagt veel 
zelfstandigheid van de kinderen. Eerst worden de filmpjes met rekeninstructies uitgerold, 
daarna taal en dan spelling. Het is de bedoeling dat eerst drie Spaarnesant scholen mee gaan 
doen met een pilot. De directeuren van Spaarnesant scholen in Schalkwijk hebben enige 
twijfel, want gaat dit aanslaan bij hun scholen. 
 
11. Studiedagen; Dit schooljaar zijn er 5 studiedagen ingepland. Met daarbij 1 dag 
Spaarnesant breed en 1 dag voor de zomervakantie en ½ dag voor Sinterklaas en ½ dag voor 
de kerstvakantie. Dit maakt totaal 8 dagen.  
Op dit moment hebben wij een start gemaakt met de methode Alles in 1. Om ieder thema 
goed voor te bereiden, hebben de leerkrachten per thema eigenlijk 1 werkdag nodig. Er zijn 
5 thema’s per jaar. Dan zou dit 5 studiedagen betekenen. Dit zou voor de collega’s werkdruk 
verlagend werken. Voor het onderwijs zou het meer kwaliteit betekenen. Het bestuur gaat 
akkoord met deze aanvraag. De vraag is hoe de MR staat tegenover een uitbreiding van 
studiedagen. Er wordt gedacht aan werkende ouders, want hoe vangen deze de uitbreiding 
op? Is het mogelijk om de dagen aan een vakantie te plakken? Voor komend schooljaar 
wordt akkoord gegaan met 10 studiedagen. Vijf studiedagen om de thema’s voor te 
bereiden en de vijf andere voor de professionalisering. Het is belangrijk om tussentijds te 
evalueren. Aan Najat wordt gevraagd om dit moment in te plannen. 
 



10. Lentekriebels; Lisan geeft uitleg aan de hand van een PowerPoint. In maart wordt de 
week van de Lentekriebels gehouden. Daarbij kunnen de scholen gebruik maken van het 
digitale lespakket Kriebels in je buik. Er zijn 20 thema’s. Een leerkracht kan hier een keuze 
uitmaken van 3 à 4 thema’s om deze in die week aan de orde te laten komen. De leerkracht 
bepaalt wat er op het bord wordt getoond. Het lespakket geeft houvast en biedt leuke 
werkvormen.  
Het onderwerp seksuele vorming ligt gevoelig bij de oudergeleding. De week en het 
lespakket is niet alleen bedoeld voor de groepen 7 en 8, want dat moet kunnen. Maar ook 
voor de groepen 1 en 2. De kleuters zijn wel jong hiervoor. Robin wil wel een ouderbrief van 
de Piramide laten zien. Om inzicht te geven welke thema’s op de Piramide aan de orde 
komen.  
De beslissing valt om in ieder geval het lespakket Kriebels in je buik te bestellen. Dan kan dit 
op de volgende MR vergadering van 13 maart getoond worden. Dan kan er ook verteld 
worden welke thema’s in de groepen aan de orde worden gesteld in de week van de 
Lentekriebels. 
 
6. Gedrag; Er is binnen de Globe een gedragswerkgroep die zich bezighoudt met het levendig 
houden van de zes gedragsafspraken. Ook wordt er nagedacht over het koppelen van 
eenduidige gedragslessen aan de gedragsafspraken. 
 
9. Thematisch werken; De beslissing is gevallen om door te gaan met de thematische 
methode Alles in 1. Het blijkt dat de methode leidt tot meer brede kennis bij de leerlingen. 
De kinderen zijn enthousiast over het werken met de verschillende thema’s. Er zijn weinig 
toetsen, de leerkrachten moeten gebruik maken van eigen observaties. Hoe de Cito toetsen 
worden gemaakt, na een half jaar werken met Alles in 1, moet nog blijken. 
 
12. Rapport; Op dit moment is de beslissing genomen voor een tussentijds rapport. Een 
digitaal rapport met daarin tekstvakken. Om zo meer verduidelijking aan de ouders te geven. 
Dit digitale rapport wordt uitgeprint. Een tussentijds rapport, want er wordt nog verder 
onderzocht wat de vervolgstappen worden. Blijft het een rapport of wordt het bijvoorbeeld 
een portfolio in de toekomst. 
 
13. Cito toetsen; Dit is het laatste jaar dat de Cito toetsen in deze vorm worden afgenomen. 
Als de Globe staan wij voor de keuze welk leerlingvolgsysteem de opvolger gaat worden van 
Cito. We hebben de keuze uit drie. Wij zijn één keer bij elkaar geweest om over de voor- en 
nadelen te praten. Alle drie bieden digitale toetsen aan. Wat bij de oudergeleding de vraag 
oproept of er ook gekozen kan worden voor papieren toetsen. Want past dit niet beter bij 
onze populatie leerlingen. Vooral de toets Begrijpend Lezen. De vraag of er van tevoren 
geoefend kan worden met een digitale toets komt ook naar voren. 
 
14. Rondvraag; Geen rondvraag. 
 


