
 

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  

Maandag 20 september 2021 
 

Aanwezig: Irene, Nathalie, Jorien, Arjan, Mieke, Marcia, Saskia, Roelien 

Notulist: Wouter Ekelmans 

Aanvang 19.30 uur 
Locatie: de Markesteen 

 

N O T U L E N 

Nr Onderwerp  

1 Bespreking verwachtingen MR ’21-
’22 + Vaststellen MR jaarplan 
(gewijzigd) 

Marcia opent de vergadering en vraagt wat de 
plannen zij van de MR leden voor het komende 
schooljaar. 
 
Zowel de docenten- als de oudergeleding zetten 
in op verdere verdieping van de samenwerking 
waarbij de lijnen kort zijn en de communicatie 
open. 
Een goede voorbereiding van het overleg door 
o.a. eerder stukken te ontvangen, zal de 
efficiency en snelheid van de vergadering 
positief beïnvloeden. 

 
MR jaarplan: er zijn wat aanpassingen qua 
agenda voorgesteld. Deze agenda 
aanpassingen worden doorgevoerd. 
Wo 6 juli 2022 sluiten we het MR jaar af met 
een etentje. 
 
Het jaarplan wordt met deze aanpassingen 
vastgesteld. 

2 Trendanalyse (ter informatie; Regina 
presenteert) 

Scoren Markesteen komt op 530.2 dit is lager 
dan het landelijk gemiddelde niveau van 534,5 
Er wordt gewerkt met referentieniveaus die 
afgezet worden tegen het landelijke 
gemiddelde. Met taal scoort Markesteen boven 
gemiddeld, met rekenen onder gemiddeld. 
IEP is nieuwe LVS dat is ingevoerd, er wordt 
op dit moment nog ervaring mee opgedaan. 
 

  



3 Ingekomen post / mededelingen, 
o.a.: 

- Personele mededelingen  
- Document i.o.: maatwerk op 

de Markesteen 

Mededelingen:  
Document maatwerk, werkgroep Clix op basis 
van OOZ innovatiegelden om een project 
mogelijk te maken. Het is moeilijk om innovatief 
te zijn. Het hoofdthema is verbinding. We 
willen komen tot een document “Maatwerk op 
de Markesteen” veel zaken uit het team komen 
neer op maatwerk. Differentiatie, docent 
praktisch leren, NT2 ondersteuning, 
Werkgroep meer en hoog begaafden. 
Verder ook vanuit de leerlingenraad meer 
aandacht voor vergroening en spelen. Er is 30k 
vanuit het Clix-fonds beschikbaar. Een bedrijf 
wordt ingeschakeld om dit te realiseren en voor 
het helpen opstellen van de 
subsidieaanvragen. Clix. 
 
Ouderavond MR met thema's 
IEP, WIG en NPO bespreken met interactie 
met de ouders. 
Er is een voorkeur voor november, mocht dit 
niet lukken dan wordt het januari. 

4 Bespreken Schooljaarplan en 
schooljaarplan evaluatie 

Advies MR t.a.v. Jaarplan 2021-2022: 

• Markesteen prioriteer meer in de grote 

hoeveelheid huidige onderwerpen en 

thema’s 

• Maak hierbij onderscheid tussen zaken 

die altijd doorlopen en zaken die meer 

eenmalig van aard zijn 

• In het gesprek met de Inspectie zijn 3 

speerpunten benoemd: Rekenen – 

Differentiatie – Kwaliteitszorg. Wat de 

MR betreft zijn dit ook duidelijk de 

speerpunten voor dit schooljaar.  

• Neem de overgang van CITO naar IEP 

expliciet op in het Jaarplan. 

• Neem de invulling van de NPO gelden 

expliciet op in het Jaarplan 

• Geef gezien de actualiteit en tijdsgeest 

prioriteit aan de ontwikkeling van de 

doorlopende ICT en Mediawijsheid 

leerlijn. 

5 IEP: evaluatie en implementatie- en 
communicatieplan  

Wenselijk is om eerder met de MR de 

resultaten te delen. Mogelijk kan in oktober al 

met MR ouders getest worden en dit in 

november gedeeld worden. 

Voor januari moeten ouders een rapportage 

gezien kunnen hebben. 
6 Ouderavond – IEP en WIG  

24 november of 26 januari (ter 
bespreking, datum vaststellen) 

 



7 Notulen vorige vergadering – 
vaststellen 

Goedgekeurd na toevoeging dat de MR 
voltallig aanwezig was 

8 GMR – notulen en nieuwsflits  

9 Vaststelde schoolgids – tussentijds 
vastgesteld, geen bespreekpunt 

 

10 Rondvraag en sluiting Geen 

Sluiting om 21:30 

 


