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Notulen MR  vergadering 26 september 2019 

Locatie : Fransebaan  
Aanwezig : Brigitte, Jesse, Janneke, Jaap-Jan, Marc en Sharon 
Afwezig  : Annelies 
Notulist : Sharon 

19.30-20.30 met directie 

1. Opening 

Brigitte heeft de agenda gemaakt en de vergadering geopend. Dit is de eerste vergadering met de 

nieuwe formatie. Functieverdeling MR staat voor vandaag op de agenda.  

 

2. Vaststellen agenda en jaarplanning MR 

Marc had nog een punt m.b.t. gymtijden en communicatie. Wordt na punt 12 besproken. 

Op de jaarplanning is de vergadering op 28 mei definitief. 

 

3. Functieverdeling MR/GMR 

Voorzitter : Marc 

Notulist : Annelies (vandaag bij afwezigheid van Annelies neemt Sharon waar) 

GMR : Annelies en Janneke 

 

Verzoek is om uitgebreidere notulen te maken, zodat achterban beter kan volgen wat er 

besproken is.  

 

4. Jaarverslag MR 2018-2019 (voorbereiden) 
Brigitte en Sharon nemen dit op zich. Moet voor 14 november a.s. gereed zijn. 

 

5. Jaarplan school 2019-2020 (speerpunten)adviesbevoegdheid 

Jaarplan komt voort uit het schoolplan en de doelen die zijn gesteld: 

 

Speerpunten 

1 Kansrijk onderwijs 

• Kwaliteit van het onderwijs (verbeteren en innoveren) 

Verbeteren waar we goed in zijn en met de tijd mee gaan. 
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o Sociaal emotionele ontwikkeling (sociale veiligheid) 

▪ ZIEN! Observatiemethoden. Sociale bevindingen, veiligheid en 

betrokkenheid. 

▪ KIJK! Ontwikkelingslijnen van peuters/kleuters 0-7 jaar. Gesprekken 

leidsters-ouders voor versoepeling overgang naar basisschool. 

▪ Sociokring Op 2 momenten in de week. 

▪ Kind-oudergesprekken Vanaf groep 5 wordt kind er actief bij betrokken. 

▪ WMK Kwaliteitssysteem: ouder/leerling/leerkracht tevredenheidspeiling.  

Sterkte/zwakte peiling wordt voorgelegd aan MR. 

o  Cognitieve ontwikkeling 

▪ HGW cyclus 

▪ Themaplanning 1-2 

▪ DHH 

▪ VVE 

▪ Parnassys rapport 

▪ List 

▪ Staal 

▪ Internationalisering 

▪ Plusklas 

 

• Ped-did vaardigheden leerkracht (versterken) Hierbij is POP van de leerkracht leidend. 

Leerkrachten van dezelfde groep kijken bij elkaar op de locatie, maar ook leerkrachten van 

verschillende groepen op dezelfde locatie. 

- Flitsbezoeken & reflectieve vragen 

- Collegiale visitaties 

- Klassenbezoeken 

- Samen leren van en met elkaar 

- Borgen en verdiepen scholingen 2018-2019 (Sprongen Vooruit, Kijk, 7/8 op Volle Kracht, 

Taakspel, Teach, List)  

 

2 Fusie 

• Verbinden team 

Dynamisch proces 

- Gezamenlijke visievorming (bedoeling) 
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- Informeel en formeel samenzijn 

- Gezamenlijke taal ontwikkelen 

• Huisvesting & verhuizing 

Publicatie van de gemeente i.v.m. de vertraging. Budget van 2013 is ontoereikend. 

Europese aanbesteding. Zijn 3 aannemers over. Sprake van duurzaam bouwen, maar daar 

moet budget toereikend voor zijn. Voor eind dit jaar moet Gemeenteraad een beslissing 

nemen. Vooralsnog staat de oplevering gepland voor zomer 2021. 

- Projectgroep Nieuwbouw (Nul 25) 

2 Vergaderingen van de projectgroep zijn niet doorgegaan, maar eerstvolgende 

vergadering zal wel doorgaan. 

- Open communicatie achterban (ouders & omwonenden) & klankbordgroep 

- Innovatief onderwijsconcept 

Kinderen krijgen gezamenlijk in het lokaal uitleg. Buiten de lokalen worden plekken 

gecreëerd waar ze kunnen werken.  

• Professionele leergemeenschap in ontwikkeling 

- Traject professionele cultuur (mindset, houding & verhouding, professional) 

- Gesprekscyclus 

- Borgen en verdiepen scholingen 2018-2019 (Met Sprongen Vooruit, Kijk, 7/8 op Volle 

Kracht, Taakspel, Teach, List) 

- Samen leer- en werkmomenten (coöperatief) 

- Gezamenlijke verantwoordelijkheid, gespreid leiderschap ligt bij degene met een bepaalde 

expertise. 

- Teacher leaders Teach the teachers. 

 

6. Begroting 2020 (voorbereiden) 

Aangeven wat we in de begroting van Q3 willen meenemen. Dit is altijd het duurste kwartaal i.v.m. 

licenties. Kwartaalgesprek vindt plaats in oktober. Daarna is begroting Q3 definitief. 

Vragen/onduidelijkheden over: 

- de inhoud: Brigitte  

- de posten/grootboekrekeningen: Jolanda Bles met cc Brigitte 

Brigitte geeft emailadres van Jolanda nog door. 

 

7. Foto MR leden maken 
Volgende keer vanwege afwezigheid Annelies. 
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8. Exploitatie Q2 (door directie) 

Exploitatieoverzicht t/m Q2 is doorgenomen. Een aantal punten zijn nog onduidelijk en worden 

door Brigitte in de volgende vergadering verklaard. 

 

9. Bouwplannen/verhuizing 
Zie punt 5 Huisvesting & Verhuizing 

 

10. Personeel 
Lenneke gaat na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof. Wanneer Silke met 

zwangerschapsverlof gaat wordt volgende week duidelijk. Er zijn 2 goede vervangers 

gevonden. 

 

11. Indicator: Tussenopbrengsten E-metingen 2018-2019 

 

Locatie Normandiëlaan: 

Betreft de groepen in 18-19 

Groep 3 Boven landelijk gemiddelde op alle vakgebieden; begrijpend lezen nog niet gemeten. 

Groep 4 Begrijpend lezen scoort net onder het landelijk gemiddelde, rekenen net boven. 

Groep 5 Begrijpend lezen en rekenen om en nabij landelijk gemiddelde. Spelling ver erboven! 

Groep 6 Rekenen, spelling en begrijpend lezen scoren net onder het landelijk gemiddelde. Er is 

extra aandacht voor de ontwikkeling in deze groep. Deze groep was sociaal-emotioneel heel 

onrustig afgelopen schooljaar. Dit jaar ligt de focus weer op leren. 

Groep 7 Begrijpend lezen scoort de groep net op het landelijk gemiddelde, spelling NET eronder en 

rekenen onder het landelijk gemiddelde. 

Groep 8 IEP 

  

Locatie Fransebaan: 

Betreft de groepen in 18-19 

Groep 3 Alle gebieden vallen boven het landelijk gemiddelde. 

Groep 4 Judith Op alle gebieden scoren de leerlingen boven het landelijk gemiddelde. 

Groep 4 Ardi en Mirjam Rekenen scoort de groep net onder het landelijk gemiddelde. In de loop 

van het schooljaar wel meer richting het landelijk gemiddelde gegroeid. 

Groep 5 De groep scoort op alle gebieden boven het landelijk gemiddelde. Bij spelling is een daling 

waarneembaar, waarbij we moeten waken dat deze niet doorzet. 
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Groep 6 De leerlingen in deze groep scoren gemiddeld net onder het landelijk gemiddelde bij 

spelling en begrijpend lezen. 

Groep 7 Deze groep scoorde op het gebied van rekenen en begrijpend lezen fors onder het 

landelijk gemiddelde. In schooljaar 19-20 is er voor deze groep een verbeterplan opgesteld m.b.t. 

rekenen, waarbij ook de beleidsadviseur van onderwijs en kwaliteit van SKPO betrokken is. 

Groep 8 IEP 

 

Aandachtspunt is de score voor technisch lezen in de groepen 5 t/m 8 -> ivm LIST wordt de DMT 

alleen nog afgenomen bij leerlingen het een leesachterstand. Dit beïnvloedt de gemiddelde score 

van leestechniek in de groepen 5 t/m 8. Hier is de score dus vrijwel altijd onder het landelijk 

gemiddelde, maar deze is dus niet representatief te noemen. 

Vanuit de trendanalyse zijn voor dit schooljaar de speerpunten Begrijpend Lezen en 

Rekenen/Wiskunde uitgekozen door het team en MT. 

Hoe geven we dit vorm: 

Door in de bouwvergaderingen extra aandacht te besteden aan deze vakgebieden, waarbij samen 

lessen voorbereid worden en de aanpak besproken en verdiept wordt. Extra aandacht voor de 

implementatie van de nieuwe werkwijze Nieuwsbegrip. Inzet van Oefenweb waarbij leerlingen aan 

persoonlijk hiaten kunnen werken. Een groot deel van het team gaat deelnemen aan de scholing 

'Met sprongen vooruit' voor het automatiseren in het rekenonderwijs. 

 

12. Terugkoppeling GMR 

 

Dagelijks Bestuur GMR: 

• Statutenwijziging; aanwezigheid van het DB in de benoemingsadviescommissie bij 
aanstellingen van bijv. Ingrid Sluijter. -> goedgekeurd 

• Twee keer per jaar is de RvT betrokken bij de GMT (wettelijk) 

• Laatste GMR van Rob Niehe (per 1 oktober). 

• MR cursussen 18 nov (algemeen startend lid) en 2 dec (financiën). 
 

College van Bestuur SKPO: 

• mogelijk vaker op stafbureau GMR 

• 100 vacatures zijn ingevuld: SKPO is populair; 80 leerkrachten in de pool (vacature pool is van 
de website gehaald) 

• aanvulling op de statuten: twee gelijkwaardige bestuurders (beide tekenbevoegd) -> 
aanpassing van de statuten 
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Groot aandeel dit schooljaar voor het strategisch beleidsplan. Verder is er dit jaar meer ruimte 
voor onderwerpen die aan de orde komen. 
 
Voorstel eigenrisicodragerschap ZW en WIA aangenomen. 
Verzuimcoach ter ondersteuning van de directeuren (eigen regie model). Vanaf nu komt er meer 
aandacht voor preventie van verzuim. 
 
Concept strategisch bedrijfsplan 
Op basis van het nieuwe koersplan maken we op school het schoolplan. Eind van dit kalenderjaar 
moet het beleidsplan rond zijn. 
Doelen bepalen waar we over vier jaar moeten staan met onze SKPO scholen. Op het gebied van: 
- leerlingen 
- partners 
- medewerkers 
 
Uitdragen van innovatief onderwijs. 
 

Gymtijden en communicatie 

In de eerste weken waren er veel onduidelijkheden betreffende gymtijden en gymlocaties. In de 

planning is er iets misgegaan, maar is nu verholpen. Daarnaast zal er in de communicatie per 

locatie Normandiëlaan/Fransebaan apart informatie worden gegeven. 

 

20.30-21.30 zonder directie 

 

13. Ingekomen stukken 

Geen 

14. Communicatie achterban      kopij voor Nieuwsflits 

Nieuwsflits 

15. Nieuwe actiepunten 

Geen 

16. Rondvraag 

Geen 

17. Volgende vergadering: 14 november 2019 Normandiëlaan 

18. Afsluiting 

 


