
Notulen MR vergadering 26 september 2022 

Aanwezig: Martina (online), Lisa, Sjoerd, Margreet, Lisette en Ruth 

Afwezig: Daniël 

- Mededeling 

Het verhogen van het schoolgeld zal niet met 10 euro maar met 5 euro worden verhoogd.  

- Lopende ontwikkeling jaarplan 

Jaarplan: mijn rapportfolio wat is dat, is de vraag? Het huidige rapport willen we gefaseerd 

gaan vervangen door een rapportfolio. Deze manier van rapporteren is meer leergericht dan 

prestatiegericht. 

Het team is begonnen met een professionaliseringstraject van Tante Lean. Het team wil 

effectiever aan de slag met vergaderingen onder andere door middel van sprints. (speciale 

overlegmomenten) Tevens zijn er wekelijks stand-ups waarin de leerkrachten elkaar kort 

bijpraten over de stand van zaken. Momenteel wordt er gewerkt aan taal en bewegend 

leren. Een thema/onderwerp behandelen duurt 3 maanden. 

- Plannen klaar voor corona 

De nieuwe methode voor taal, spelling en begrijpend lezen kan allemaal digitaal gegeven 

worden. Dit is erg handig mocht er wel weer een corona periode aankomen. Er hoeven dan 

geen pakketjes meer klaargemaakt te worden. Ook voor de onderbouw ligt er al wat klaar 

dus we zijn voorbereid. 

- Risico-inventarisatie en -evaluatie/ arbobeleid 

De school is gecheckt en veilig. Vanuit de RI&E kwam naar voren dat de ladders gekeurd 

moesten worden. Dit is inmiddels gedaan. Elke leerkracht krijgt indien nodig een nieuwe 

bureaustoel in het kader van het arbobeleid. 

- Kinderklankbordgroep Strategisch beleid 

Vier jaren planning van het strategisch beleid loopt door tot 2023. Het bestuur heeft 

georganiseerd om per regio ervaringen uit te wisselen. Per school uit de regio mochten 3 

kinderen komen om hierover mee te denken. Tevens is er een overleg geweest met 

verschillende leerkrachten van de scholen en er zal nog een overleg zijn met alle directeuren 

samen. Met de gekregen input maakt het bestuur een nieuw strategisch beleid voor de 

komende 4 jaar.  

Een externe partij was ingeschakeld voor de sessie met de leerlingen. 

- Groepsindeling(groepen aangepast, juiste keuze) 

Er wordt veel meer rust ervaren in de school door de kleinere groepen. De kleutergroepen 

worden wel groter maar waarschijnlijk tot max 29/30 kinderen vanaf de laatste 8 weken van 

het schooljaar. 

- Kwieb 

Ouders en leerkrachten zijn tevreden over Kwieb. Er komt ook nog een Kwieb omgeving voor 

leden van de OWG en de MR. De helpdesk is voor ouders ook fijn. Ook de koppeling met de 

website is handig. Kwieb kan ook gekoppeld worden aan Instagram of Facebook. 

- IEP 

Positieve verhalen over de ouderavond. Het was erg verhelderend en inspirerend. 

- Nieuwe methode 

- De nieuwe methode voor taal, begrijpend lezen en spelling (Nieuw Nederlands junior) kan 

hybride gebruikt worden. De leerkrachten willen ook nog delen op papier laten werken. Taal 

en begrijpend lezen lopen mooi in elkaar over. Kinderen zijn meer met een product bezig.  De 

methode is vanaf groep 4 t/m 8. Het is ook aantrekkelijker voor de kinderen. Het is wel 



intensiever. Meer lessen per week worden er gegeven dan voorheen en het is nog wel 

zoeken qua weekindeling. De leerkrachten komen wel uit met de weekplanning. In de 

handleiding staan ook mooie suggesties voor bewegend leren. 

De rekenmethode is over 2 jaar aan de beurt om te worden vervangen 

Dit jaar is de methode voor sociaal emotionele ontwikkeling aan de beurt. Dit koppelen we 

aan het samenwerkingsverband met de scholen uit Julianadorp die meedoen. Dit staat in het 

teken van gedrag. Tevens hebben Else en Lisette 3 dagen de rots en water training gehad. Zij 

zijn hier erg enthousiast over en we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn voor de Rank. 

- Project Gezonde School 

Vanuit de GGD zijn we in aanmerking gekomen voor een subsidie van 3000 euro. Nienke is de 

coördinator Gezonde School omdat zij de gymlessen verzorgt en zich inzet voor het 

bewegend leren. De Rank kan in aanmerking komen voor het vignet Gezonde School. Bij ons 

ligt dus de nadruk op bewegend leren. 

Van een deel van de subsidie zijn er per klas 3 beweegpotten aangeschaft met energizers, 

buitenspellen en samenwerkspellen. 

- NPO gelden 

Voor de groep 6 t/m 8 is Rekenduo aangeschaft. Dit is een mooie digitale manier om het 

automatiseren te bevorderen bij de leerlingen. Volgende vergadering vooraf even rekenduo 

online bekijken. 

Met cultuur is Angelike van Triade weer ingeschakeld om verder aan de slag te gaan met film 

en fotografie. 

Voor techniek zijn de techniektorens aangeschaft. Truus coördineert dit en gaat lessen uit 

proberen. 

Muziek: de muziekdocent die Daniël opperde is helaas geen optie omdat ze alleen zangles 

geeft aan volwassenen. Er wordt gekeken naar een andere oplossing en invulling.  

- Schoolplein 

Dit staat op het programma voor dit jaar. 

- Vaststellen werkplan 

Het werkplan voor komend jaar wordt vastgesteld. 

- Rondvraag 

Lisette, Lisa en Ruth rouleren bij het notuleren. 

Er is nog wat onduidelijkheid voor sommige ouders over de spaaractie van de Vomar. Kijken 

of we aan acties meer ruchtbaarheid kunnen geven. 

Kunnen we niet een actie doen voor bijvoorbeeld het schoolplein? 

Veel kinderen zonder licht op de fiets. Verantwoordelijkheid ligt bij ouders maar kunnen wij 

hierin als school ook wat betekenen? Een punt om over na te denken. 

De volgende vergadering bespreken we het punt over begaafde leerlingen. 

Kunnen we ook afwisselen in fysiek op school vergaderen en online? We spreken af om het 

om en om te doen. 

 

De datum voor de volgende vergadering is 15 november 2022. Deze vergadering zal online zijn. 

Lisette zal notuleren. 

 

 


