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NOTULEN Vergadering Medezeggenschapsraad (MR) 
 

Datum:  16 september 2021 

Aanwezig: Anneke, Jitte, Nicole, Anne, Sandor, Mark, Elena, Margo 

Afwezig: Marije (ivm operatie enkel), Desirée (ivm verlof) 

Locatie:  De Wijzer 

Notulen: Margo 

 

 
 

1. Opening 

Het schooljaar is goed gestart, op naar een mooi nieuw schooljaar! Iedereen is blij met het besluit 
dat ouders weer op het schoolplein mogen brengen/halen en dat ze na school weer de klas in 
mogen. Dit maakt het contact tussen school en ouders gemakkelijk en zorgt voor een fijne 
betrokkenheid aan beide kanten. 

Namens de lerarengeleding gaat Anne Egberts (groep 4-5) per dit schooljaar Marije vervangen in de 
MR. Marije stopt na vele jaren MR, omdat ze er andere extra taken bij heeft gekregen. Wel blijft ze 
namens De Wijzer lid van de GMR. Informatie vanuit de GMR welke interessant is voor de MR wordt 
via de lerarengeleding ingebracht. In verband met haar enkeloperatie is Marije vandaag afwezig, de 
volgende vergadering zullen we afscheid nemen. Marije beheerde de mailbox van de MR. Anneke 
zoekt uit of iemand van de oudergeleding toegang kan krijgen tot dit account voor het beheer.  

Namens de oudergeleding is Mark na 4 jaar voor het laatst aanwezig. We hebben afscheid genomen 
met bloemen, een attentie en alle dank voor de inzet en betrokkenheid van de afgelopen 4 jaar. 

Rolverdeling: Mark zijn functie als secretaris komt vrij, daar worden verkiezingen voor uitgeschreven. 
Een optie is dat het notuleren gaat rouleren (m.u.v. de voorzitter). Dit hangt ook af van de invulling 
van de ouder-vacature. Besluit hierover gaat naar de volgende vergadering. 

 
 

2. Vaststellen agenda 

Geen toevoegingen. Er hebben zich ook geen toehoorders gemeld en ook zijn er geen mails 
binnengekomen. 

 

 

3. Notulen vorige vergadering 

Deze moeten nog akkoord gegeven worden, gezien deze in de vakantie zijn opgesteld. Daarna 
kunnen ze online geplaatst worden. Er is 1 studiedag niet in de notulen gekomen: de Deltadag op 25 
maart, deze is wel naar de ouders gecommuniceerd. Mark voegt deze nog even toe en dan kunnen ze 
online gezet worden. Afgesproken wordt dat we onderaan de notulen een apart actielijstje gaan 
plaatsen. 
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4. Vergaderrooster 2021-2022 

Sandor heeft een voorstel rondgestuurd voor de vergaderdata, afwisselend op dinsdagen en 
donderdagen. Iedereen checkt deze data en geeft beschikbaarheid door aan Sandor. Jitte en Anneke 
controleren de data ook met de schoolkalender en de momenten waarop stukken gereed 
zijn/akkoord bevonden moeten worden.  

Afgesproken wordt dat we vanaf de volgende vergadering om 19:00 starten ipv 19:30. In geval van 
toehoorders, start de MR zelf om 18:45. 

Sandor maakt het jaaroverzicht van de MR vergaderpunten compleet door bij de onderwerpen aan 
te geven of de MR informatie, advies of instemmingsrecht heeft.  

Jaarbudget van de MR blijft ongewijzigd: €700,-. Hiervan wordt de ouder-infoavond betaald, het 
jaarlijkse etentje en evt andere onkosten.  

 

5. Verkiezingen 

De verkiezingen voor de opvolging van Mark worden deze week nog uitgezet via SocialSchools door 
Jitte. Ouders kunnen tot 1 oktober reageren en daarna kan tot 15 oktober gestemd worden. 
Gevraagd wordt aan de ouders om een stukje over zichzelf te schrijven van ongeveer 10 regels en 
een foto in te sturen. 

 

6. Info ouderavond 

M.u.v. de corona periode organiseert de MR jaarlijks een info ouderavond over een onderwerp dat 
interessant is voor ouders. Afgelopen jaren zijn dat bv Fides, EHBO, Lezen en How to Talk to Kids 
geweest. Jitte komt met het voorstel voor Social Media. Idee wordt aangenomen. Verwacht wordt 
dat dit in zowel de bovenbouw als de onderbouw interessant is voor ouders, de onderwerpen zullen 
wel van elkaar verschillen. Elena gaat zoeken of ze geschikte gastsprekers kan vinden. Jitte en Anneke 
komen met een voorstel voor een datum in het voorjaar. 

Op 7 oktober as organiseert de school een ouderavond voor de ouders met schoolgerelateerde 
onderwerpen. Ouders kunnen 2 onderwerpen kiezen die ze bij willen wonen, net als 2 jaar geleden. 
Ouders hebben al bericht gehad via Socials Schools. Net als 2 jaar geleden zal de MR-oudergeleding 
bij de entree aanwezig zijn, zodat de MR wat zichtbaarder is voor ouders.   

 

7. Terugkoppeling GMR  

Er is nog geen GMR geweest, dus geen in te brengen punten. 

 

8. Evaluatie jaarplan 2020-2021 en vooruitblik jaarplan 2021-2022 
 

De evaluatie van het jaarplan 2020-2021 is rondgestuurd door Anneke en wordt kort toegelicht en 
doorgenomen. Niet alle onderwerpen en doelen konden afgelopen jaar gerealiseerd worden door 
corona. Deze onderwerpen schuiven in de plannen van 2021-2022. Er is geen budget dat hierdoor 
extra vrijkwam, doordat het deels op Delta budget ging, trainingen intussen al hebben 
plaatsgevonden of de onderwerpen geen kosten droegen. Ook het schoolplan 2020-2024 ondervindt 
hier niet veel hinder van, omdat het alleen verschuivingen betreft en geen afstel.  

In het jaarplan 2021-2022 wordt de nadruk gelegd op onderzoekend leren en Blink werelden, pilot 
“de Kunst van het Maken”, verbeteren van het analyseren van resultaten (leerkrachten), 
vaardigheden voor een professionele dialoog (leerkrachten), Blink lezen (nieuwe methode, gekozen 
obv positieve testen afgelopen jaar), oriëntatie op de een nieuwe rekenmethode (huidig contract  
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loopt af, dus ruimte voor vernieuwing. School gaat methodes testen), nieuw rapport/portfolio 
systeem (huidig rapportmodel is verouderd geeft te weinig inzicht in de prestaties van het kind. Ook 
wil de school gaan werken met een portfolio voor het kind zelf. Er is enorm veel aanbod daarvoor op 
de markt en vergt meer onderzoekstijd dan verwacht. De school neemt de MR mee in de opties 
zodra mogelijk. Plan is om dit jaar nog een nieuw systeem te kiezen). Project Wereldscholen van 
Delta staat erop, maar info daarover vanuit Delta is er nog niet. 

Margo vraagt of het Bewegend Leren nog apart benoemd zou moeten komen in deze jaarplannen, 
omdat het specifiek vermeld wordt in het schoolplan 2020-2024. Het bewegend leren krijgt al veel 
aandacht, maar zou intern nog meer gepromoot kunnen worden. Wel worden veel ideeën hiervoor 
tussen leerkrachten uitgewisseld, maar de haalbaarheid hiervan hangt ook samen met de 
mogelijkheden van het schoolplein, het rumoer voor de hogere groepen aan het plein, etc.    

 

9. Schoolplan 2020-2024  
 

Anneke heeft deze nogmaals gedeeld, zodat iedereen de laatste versie heeft. Dit schoolplan staat 
vast, vanuit hier worden de jaarplannen opgesteld. Aan bod komen oa de analyse van de uitstroom 
voor verbeterpunten en de tevredenheidsenquête die jaarlijks onder de leerlingen wordt afgenomen 
en om het jaar onder de ouders en leerkrachten. De uitstroomgegevens worden vermeld in de 
schoolgids, het is goed om hier duidelijk te beschrijven hoe dit gelezen moet worden en wat 
afkortingen inhouden. Dit jaar wordt ook weer een ouder-enquête uitgestuurd. Deze wordt helaas 
vaak niet voldoende beantwoord om echte conclusies uit te kunnen trekken. Gekeken wordt hoe de 
deelname verhoogd kan worden.  

 
10. Wijzigingen schoolgids 

Deze is bijna klaar, Anneke mailt hem rond zodra deze volledig is. Komt in de volgende vergadering 
op de agenda.  

 

11. MR Jaarverslag 

De MR levert per schooljaar een jaarverslag op. Sandor zal deze opzetten voor schooljaar 2020-2021. 
Margo stuurt hem de afgelopen jaarverslagen toe ter voorbeeld. Het jaarverslag komt de volgende 
vergadering op de agenda.  

 

12. Mededelingen Anneke 

Schooljaar is fijn gestart, de nieuwe leerkrachten zijn ook goed gestart en worden intern begeleid. De 
beide groepen 8 hebben ook een goede start gemaakt, oude en nieuwe klasgenoten zoeken elkaar 
op en de school probeert de beide klassen zoveel samen te laten werken als mogelijk. Volgende 
week gaan ze op kamp. 

De architecten van de nieuwbouw zijn genomineerd voor Willem Diehl architectuurprijs, er is een 
bericht uitgestuurd om zoveel mogelijk stemmen op te halen, hopelijk wordt er veel gestemd! 

Begin oktober komt de inspectie bij het Delta bestuur; ook worden er een aantal scholen bezocht om 
te toetsen of de scholen daadwerkelijk voldoen aan de beoogde kwaliteitsnormen. Hiervoor is oa                  
De Wijzer voorgedragen; dit om de goede resultaten, kwaliteitszorg, pedagogisch klimaat en het 
maakonderwijs. Mooi compliment voor de school! Het verslag van deze visitatie wordt openbaar.  

Desirée is bevallen van dochtertje Ava Julie! Margo stuurt een kaart namens de MR. Daarnaast is 
Tom in de zomer vader geworden van zoon Cas en Joris van dochter Jule. 
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13. Volgtopic 
 

Nieuw rapport-systeem blijft staan totdat deze keuzes gemaakt zijn. De school neemt de MR hierin 
mee. De online methode Snappet blijft voorlopig gehandhaafd gezien de investeringen die gemaakt 
zijn voor oa de devices.  

 

14. Rondvraag 
 

Coronaregels: kan er goed geventileerd worden in alle lokalen? Ja: de grote ramen staan open met 
mooi weer, bij koud weer gaan de kiepramen open. De laatste regels (quarantaine regels voor 
klassen) kunnen in volgende nieuwsbrief weer met de ouders gedeeld worden. 

 

 

Volgende vergadering:  dinsdag 9 november 19:00 / locatie De Wijzer 

 

 

    ACTIEPUNTEN 

Wie Wat 

Anneke Uitzoeken of het MR-mailaccount ook door de oudergeleding ingezien kan worden  

Mark De studiedag van 25-3 toevoegen aan de laatste notulen, daarna kunnen ze online 

Allen Reageren op voorstel vergaderdata 2021-2022 naar Sandor  

Sandor Toevoegen informatie / instemming / adviesrecht aan punten MR jaaroverzicht 

Jitte Uitsturen uitnodiging MR-verkiezingen 

Elena Zoeken naar gastsprekers voor de info-ouderavond “Social Media” 

Jitte/Anneke Voorstel voor datum info-ouderavond “Social Media” in het voorjaar 

MR ouders Aanwezig bij entree op ouderavond 7 oktober 

Anneke Doorsturen schoolgids, zodra gereed 

Sandor Opstellen MR Jaarverslag seizoen 2020-2021 

Margo Toesturen oude MR Jaarverslagen naar Sandor  

Margo Kaart naar Desirée sturen  

Mark Overdragen eventuele MR stukken vanuit de functie secretaris naar Margo 

Margo Nieuwe agenda voorbereiden en tijdig rondsturen 

 

PUNTEN VOOR VOLGENDE VERGADERING VANUIT DEZE VERGADERING 

Afscheid Marije 

Taakverdeling oudergeleding (notulen, mailbox) 

Schoolgids 

 

 


