
Notulen MR 19-03-2019 

 

1. Aanwezig/ afwezig 

Alle MR leden zijn aanwezig bij de vergadering. 

 

2. 90 dagen reflectie 

Vragen rondom reflectie worden gesteld. Frank, Michael en Simone hebben al samen 

gezeten rondom toetsing. Vooral op dit gebied is er samen gekeken naar de leesbaarheid van 

het document. Het is geen leesbaar geheel en het moet kort en krachtig. 

Als mensen dit gaan lezen haken ze af, terwijl je ze wel wil meenemen.  

Er zou wellicht een publieksvriendelijke versie moeten komen. 

Wat dragen we uit? Wat is de insteek en is dit duidelijk? Met deze vraag moeten we als team 

verder. 

Ouders vinden het fijn om te zien en te lezen wat de school doet. 

De goede dingen moeten meer boventoon krijgen. We zijn niet zo goed in het zichtbaar 

maken van wat we wel niet allemaal goed doen. Dit mag groter uitgedragen worden.  

Check dus vooral de taal n dit soort documenten. Staat er wat we bedoelen? 

 

3. Resultaten 

Eerste analyse nav toetsen in januari zijn positief. Een trendanalyse is een document en 

analyse waarbij we de school volgen. 

Simone laat deze zien van groepen 4,6 en 8. 

Deze wordt tijdens de vergadering besproken. 

 

4. Vervangersproblematiek 

Er zijn te weinig vervangers. Dit is een bekend probleem. 

Problematiek bij groep ½ is volgens MR mooi opgelost. 

Goed om Monique (iemand met veel kennis en ervaring) voor deze groep te zetten. 

Simone vertelt dat Kerobei een samenwerking met Gilde opleidingen voor 

Onderwijsassistent aangaat.  

Hopelijk kan dit ook voor mogelijke oplossingen zorgen.  

 

5. Creatieve vorming 

Frank geeft aan hier dat dingen in te missen op school en vooral richting bovenbouw.  

Hoe denkt het team erover? Is er behoefte aan bijscholing? Belangrijk om in het team te 

bespreken. 

In groep ½ zit dit natuurlijk over de hele dag verweven. Hoe kunnen andere groepen hier iets 

van leren? De vraag is of de kinderen alle aspecten van kunst meekrijgen. 

Volgens de PMR is focus wel heel belangrijk. We moeten keuzes maken en hierin ook onszelf 

goed scherp houden. We kunnen niet met alle dingen tegelijk bezig zijn. 

 

6. Volgende MR-vergadering 

De volgende vergadering staat gepland op 11 april om 19.30u 


