
 

Notulen MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  

Woensdag 6 juli 2022 
 

Aanwezig: Marcia, Jorien, Irene, Roelien, Wouter, Saskia, Irene, Mieke 
Afwezig: Arjan 

Notulist: Nathalie Vogelzang 

Aanvang 17.30 uur 
Locatie: Markesteen 

 

 

Nr Onderwerp 
 Inspreektijd/signalen ouders (10 minuten gereserveerd) 

geen ouders  

1 Ingekomen post / mededelingen 
- Spelen er bijzonderheden in de school? 

Het was een rustig en prima schooljaar. Tijdens de startvergadering nemen 
we het punt - kinderen wel of niet meenemen naar de ontwikkelgesprekken - 
mee. Hier wordt dan ook een beslissing over genomen.  Dit is nu niet duidelijk 
bij ouders. Nu viel het ons op dat er toch nog best veel kinderen mee waren. 
Dit is alleen bij de omgekeerde ontwikkelgesprekken zo. 
Het schoolplein wordt aangepakt in het de zomervakantie. 

2 Notulen vorige vergadering – vaststellen 
De notulen zijn vastgesteld.  

3 Aangepast NPO-plan  
MEC-muziek en bij de ondersteuning worden deze gelden ingezet. Ook kunnen wij 
door de NPO gelden 8 groepen vormen. Voor het schooljaar 2023-2024 zijn er ook 
nog gelden over. Jorien kijkt nog even naar de middelen. De MR stemt in met het 
NPO-plan. 

4 MR 2022-2023 
- Uitslag MR verkiezingen oudergeleding (tussentijds vastgesteld en 

gecommuniceerd) 
De nieuwe MR bestaat uit 4 nieuwe ouders, wie er voorzitter wordt is nog niet 
bekend. 

- 2 MR-docentengeleding collega’s nemen afscheid. Irene en Nathalie gaan 
eruit en Renee en Regina komen erin. Roelien en Saskia blijven er nog wel in. 
Veel ouders hebben gestemd, zo rond de 100 ouders. Digitaal wordt er meer 
gestemd. 

- Werkplan MR 2022-2023 is aangepast en wordt vastgesteld. Het is een 
levend document, hierin worden ook agendapunten toegevoegd.  

5 Vaststellen: 
- Jaarkalender 2022-2023 

Deze wordt begin van het schooljaar vastgesteld tijdens de startvergadering , 
een aantal data zijn namelijk nog niet bekend zoals bijvoorbeeld de 
avondvierdaagse. 

- Eindinfo (tussentijds vastgesteld) 



6 Schoolgids – proces bespreken 
Is zo goed als af. Er is weinig veranderd, alleen wordt de tekst van oudergesprekken 
nog aangepast. 

7 Evaluatie pilot IEP – vaststellen 
Vanuit het team benoemd:  
Kinderen vinden het prettig werken, met name dat het digitaal is, geven kinderen in 
groep 8 aan. Denkpapier gebruiken is nog wel een belangrijk punt om deze met name 
bij rekenen in te zetten. De vraagstelling is soms nog lastig. 
Aandachtspunt: De techniek werkt niet altijd. Soms nog omslachtig of is traag gezien 
er dan te veel kinderen in Nederland met de IEP toetsen bezig zijn. Hier wordt aan 
gewerkt. 
Hart en handen zijn voor jonge kinderen lastig te beantwoorden. Vraagstelling is 
moeilijk en veel. Soms geven kinderen een sociaal wenselijk antwoord. Hier is het 
gesprek belangrijk.  
Groep 6 trendbreuk, groep 6 heeft ook al 1S vragen. Combinatie WIG 5 en IEP. Veel 
1S vragen, een andere school ervaart dit ook en zien ze een groei in groep 7. 
IEP is hier inmiddels ook van de op hoogte. 
Voor de rest is de trend heel positief wat we zien. Er vergt een omslag in de aanpak 
van de leestoetsen. Foutloos lezen en leesimpressie is nu belangrijk in plaats van 
leestempo. 
Veel aandacht voor individuele leergroei. Rapportage helder. Groepen 6/7/8 helder 
beeld hard en handen. Duidelijke analyse. Kortere toetsen, kindvriendelijk en het 
wordt automatisch nagekeken. 
Ouders: 
Interpreteren is soms nog lastig. Je moet je er even goed in verdiepen. Hart en 
handen deel is lastig te lezen. Dat je de persoonlijke ontwikkeling kunt zien is heel 
mooi en duidelijk. Het is wel een combinatie van portfolio en IEP. 
Uitgebreide toelichting, maar de drempels zoals wat betekent 3a en 3b? Niet duidelijk, 
Jorien kijkt nog even naar de drempelscore. IEP gaat van de pilot af en wordt 
ingevoerd. 

8 GMR 
Geen bijzonderheden. 

9 Rondvraag en sluiting 
Wat kunnen we de nieuwe MR ouders meegeven: 
Meegeven de constructieve manier van werken. Vanuit de organisatie en vanuit het 
positieve. Belangrijk is om kindoverstijgend te kijken.  
 

 


