
 
NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD   

Maandag 11 april 2022  
  

Notulist: Roelien Zijlma  
Aanwezig: Marcia, Wouter, Arjan, Saskia, Irene, Jorien en Roelien  

Afwezig: Nathalie  
Aanvang: 19.30 uur  
Locatie: Markesteen  

  

A   G   E   N   D   A   P   U   N   T   E   N  
Nr  Onderwerp   

Inspreektijd/signalen ouders   
Geen ouders voor inspreektijd. Wel een aantal belangstellende ouders om te 
ervaren wat de MR inhoudt. 

1 Trendanalyse (Regina)   
Regina licht de nieuwe toetsing I.E.P toe. We kijken altijd naar een boven- en 
een onderscore. In groep 7 en 8 spreken we over referentieniveaus. 1F, 1S/2F. 
Regina licht dit toe wat betreft groep 8 en groep 7. Wat de inspectie als norm 
stelt. Volgende week eindtoetsing IEP groep 8. Prognose is positief, als we 
kijken naar de januari-toetsing IEP. 
De resultaten IEP zijn in de groepen 3 t/m 8  positiever dan de CITO’s in juni 
2021. Voor technisch lezen gebruiken we naast IEP ook de DMT nog in de 
groepen 3 en 4 en voor de risico-lezers bovenbouw.  
We zien dat technisch lezen, begrijpend lezen en taalverzorging op niveau zijn. 
Rekenen vergt nog aandacht in vooral de groepen 6 en 7. 
Pluspunten IEP:  minder talig dan de CITO’s, je meet nu wat je meten wil, sluit 
beter aan op de methodetoetsen en de focus tijdens de toets is beter.  
Kortom, positieve ontwikkeling. 
Interventies: rekenen een speerpunt, inzetten op de onderwijsbehoeften, juist 
ook op de sterke leerlingen, differentiatie goed toe te passen, vanuit de analyses 
en groepsbesprekingen stellen we doelen in het HGW en nemen we weer mee 
naar de instructieroosters, naast de methode WIG5 gebruiken we Bareka als 
diagnostisch instrument, didactisch handelen leerkrachten, didactisch coachen( 
individueel en intervisie), verbeteren van de effectieve functies(gebrek aan focus 
een aandachtspunt) en ondersteuning buiten de groep voor een aantal kinderen.  

2 Groene schoolplein 
Het voedselbosje: elk jaar is groep 7 de groep die hierbij wordt betrokken. De 
eerste aanzet naar een groen schoolplein is voltooid door Hovenier “Donker 
Groen”. Jorien laat ons de tekening zien van het nieuwe, natuurlijke schoolplein. 
Spelen, natuur, verbindingen zoeken en uitstraling zijn enkele doelen. Het ziet er 
prachtig en veel belovend uit. In de zomervakantie gaan ze aan de slag. In het 
najaar volgt de beplanting. 

3 Professioneel statuut 
Het Kaderteam functioneert zoals genoemd in het Professioneel statuut. Ze is 
ontstaan uit de tijd dat er specialisten(rekenen, taal, gedrag, jonge kind, ict) 
kwamen. Samen met de directeur en de internbegeleider vormen zij het 
Kaderteam. Overige overlegorganen: BB werkgroep, OB werkgroep, taal 
werkgroep, reken werkgroep en dalton werkgroep. Het Professioneel statuut 
wordt vastgesteld. 
 
Binnen het Schoolplan véél items. We zijn nu op zoek naar verbindingen. Doel: 
meer focus en minder versnippering. Volgende MR tijd inplannen voor 
brainstorm. 

4  Vakantierooster Markesteen 2022-2023    



Het vakantierooster 2022-2023 wordt ter kennisgeving aangenomen.  
5  Ingekomen post(geen) / mededelingen 

•  Spelen er bijzonderheden in de school?  
-Er zijn weinig invallers. Door flexibele collega’s hoeven we nog geen 
groepen naar huis te sturen. 
-De wissel Julia en Andrea (groep 1 c en groep 7) is goed uitgepakt voor 
alle partijen. Ook bij ouders goed ontvangen. 

• Bezoek RvT. 
Er was bezoek van Ilona Ragas. Zij vertelde over de structuur van de 
Raad van Toezicht.    

6  MR verkiezing/procedure vervolg 
Donderdag 14 april aan het eind van de middag weten we hoeveel kandidaten er 
zijn. Mieke, Marcia en Wouter gaan uitzoeken hoe het stemmen verder vorm te 
geven. Vooral wat de digitale mogelijkheden zijn. De vorige verkiezingen ging 
het via briefjes met een code in Forms.  

7   Diverse Schoolbrede thema's, stand van zaken 
• Dalton Kind Centrum: nieuwe BSO in locatie “de Ark” gestart, er is 

contact met Kinderopvang Pi geweest. Vanaf september 2022 gaat het 
hele Partou-team de daltoncursus volgen.  

• Grote Peuterdag: Er zijn 15 gezinnen geweest. Geslaagde ochtend. 
Groep 8 deed het weer erg leuk. Er is weer meer instroom momenteel 
van kleuters. 

• Oudervragenlijst WMKPO 
-Het is 55x ingevuld. De resultaten zijn vooral positief.  

• Ouderavond 6 april: er hadden zich 49 mensen opgegeven. De avond 
verliep goed. Over het algemeen positieve reacties wat betreft ons 
nieuwe portfolio. 

8  Thema jaarplan: Taal/lezen(Ingeborg) 
De schriftelijke reactie op de vragen van de MR oudergeleding is helder. 
Rijke teksten zijn verdiepend. Dit kunnen ook gedichten zijn of een betoog, etc. 
Kleine toelichting: We starten het traject “Alle kinderen lezen”. Dit gaat vanuit de 
Stadkamer. Het doel is het lezen nog meer te promoten bij ons op school. We 
gaan onze leerlijn Literatuur ook weer updaten.  

9   Notulen vorige vergadering (9 februari) 
De notulen worden vastgesteld. 

10  GMR 
Marcia doet de suggestie een GMR-lid uit te nodigen om eens aan te sluiten bij 
een MR-vergadering. Zij zal dit communiceren met de GMR.   

11  Korte vooruitblik bespreekpunten volgende vergadering(12 mei): trendanalyse, 
MR verkiezing, thema jaarplan, aangepast NPO plan  

• Vorm jaarplan bespreken. Brainstormen hoe de vorm van de toekomst 
eruit moet zien. Vanaf 2023. 

• NPO-gelden zijn niet opgemaakt dit jaar. Nu budget over voor het 
komende jaar.  

12   Rondvraag en sluiting 
• Opvang Oekraïense vluchtelingen/kinderen wordt elders gestroomlijnd. 

Niet bij ons op school. 
• In het volgende schooljaar gaan we vergaderen zowel online als fysiek. 

Kijken naar de agendapunten wanneer fysiek vergaderen gewenst is. 
• De schoolkampkosten lopen op. Alles wordt duurder. Hoe gaan we dit 

oplossen? De kosten zijn nu 75 euro. We vragen de AC om advies.  
• De notulen van de MR op de vernieuwde website zijn niet makkelijk 

bereikbaar. Er wordt naar gekeken. 
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