
NOTULEN VERGADERING

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Datum 28 september 2021

19.30 uur – 21.00 uur

Locatie: Google Meet

Aanwezig: Katelijn Koelewijn (voorzitter), Jessica

Schiltmans, Rieneke Moonen, Maartje Hoevenaars

(oudergeleding), Britt vd Blink, Ruth Berhane,

Demi van Vliet, Marieke Swinkels

(personeelsgeleding)

Notulen

1. Opening

Katelijn is de nieuwe voorzitter en heet iedereen welkom.

2. Samenstelling MR 2021-2022

- Voorstelrondje

- MR verslag schooljaar 2020/2021

Concept wordt nog gemaakt door Jessica.

Website aanpassen (namen, foto’s, update notulen en vergaderagenda)

Tijdens de volgende vergadering maken we een groepsfoto.

Namen van de leden en data van de vergaderingen wordt ook nog aangepast.

(actie: Demi)



3. Ingekomen post

Olger van Griensven (GMR) heeft ons benaderd en wil graag aanwezig zijn bij een

vergadering. Olger zal aanwezig zijn tijdens de vergadering van 16 november.

4. Mededelingen

geen

5. Corona update

De klassen hoeven niet meer in quarantaine. Deze week is er zowel in de ochtend als

middag een inloop voor ouders, als kennismakingsmoment. Hierna blijven er op

dinsdag en donderdag inloopmomenten.

6. Plannen directie voor schooljaar 2021/2022

We maken een planning voor dit schooljaar en bekijken dan bij welke punten we de

directie uitnodigen.

7. Actuele onderwerpen/ontwikkelingen

Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe methode voor begrijpend lezen: Leeslink. De

lessen worden in twee delen verdeeld, waarbij de kinderen een actuele les lezen en

hierbij samenwerken. Herhalend lezen is hierbij belangrijk. Kinderen leren vragen

stellen en gaan ook het gesprek met elkaar aan over de tekst. De leerkrachten willen

graag coaching bij deze methode en zijn bezig met het zoeken van begeleiding.

Tweede nieuwe methode is een methode voor wereldoriëntatie: Naut Meander en

Brandaan. Deze vorige methode was niet meer actueel. Deze methode werkt fijn voor

de leerkrachten en is overzichtelijk. Deze methode heeft één werkboekje, waardoor

alles bij elkaar blijft. De teksten lezen prettig. Er moet schoolbreed nog worden

bekeken op basis van welke gegevens een beoordeling op het rapport komt.

Actie: de methode Naut Meander en Brandaan komt terug op een andere vergadering

om de voortgang te bespreken.



Inzet NPO-gelden: Op maandag geeft Patricia in de bovenbouw extra begeleiding op

het gebied van begrijpend lezen. Op donderdag ondersteunt Leonie in de

middenbouw. Er is een analyse gemaakt naar aanleiding van de laatste Cito’s en op

basis hiervan is er gekeken welke kinderen er extra hulp kunnen gebruiken. Uiteraard

sluiten er andere kinderen aan, als de leerkracht merkt dat dit nodig is.

8. Jaarplanning MR

Onderstaande onderwerpen staan op het programma:

a. Communicatie

i. Tijdigheid van de communicatie

ii. Mag terugkomen op iedere vergadering.

b. Ouderbetrokkenheid

i. Binding ouder, leerkracht en kind in Corona-tijd.

c. Uitstroomniveaus

i. Hoog uitstroomniveau

ii. Is dit een afspiegeling van de wijk?

iii. Referentieniveaus

iv. Druk op de leerling?

v. Leerlingen met eigen leerlijnen

d. Huiswerkbeleid en toetsen

i. Iedere week huiswerk op de Fatima. Is dit nog van deze tijd?

ii. Kwaliteitskaart ‘huiswerk’ bespreken

iii. Hoe is de doorgaande lijn

Actie: Britt vraagt na bij Gert-Jan hoe het uitstroomprofiel is op de middelbare school, zodat we

kunnen bekijken of de schooladviezen aansluiten bij het uitstroomprofiel.

Actie: Op de vergadering in april bespreken we de kwaliteitskaart huiswerk en hier nemen we ook

de nieuwe methode Naut Meander en Brandaan bij mee.

Actie: Ruth vraagt aan Nicole of er budget is voor het volgen van een training voor de

ouders/leerkrachten MR.



9. Rondvraag

Rieneke vraagt zich af hoe de inloop gaat worden, nu dit weer mag. Veel ouders

vinden het rustig nu er nog geen ouders in de klas mogen komen, met name bij de

kleuters. Vanaf volgende week is er een vast inloopmoment op dinsdag- en

donderdagochtend in alle groepen.

In de Trede van komende vrijdag worden de twee nieuwe leden vanuit de

oudergeleding bekend gemaakt en een screenshot van alle leden toegevoegd.


