
Notulen MR vergadering 6 april 2021 

 

Aanwezig:  

Inge (voorzitter), Berber, Annechien, , Sabine, Lorance ,Renée 

en Simone ( notulist) 

Afwezig:  

 

 

1. Opening, mededelingen, agenda vaststellen. 

Inge opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt vastgesteld zoals Simone 

deze had rondgestuurd. 

Acties n.a.v. de vorige vergadering: 

Ouderbijdrage: Het schoolreisje gaat dit jaar vanwege de corona maatregelen niet door. De 

reservering wordt doorgeschoven naar volgend schooljaar. Om de kinderen toch iets leuks te bieden 

is er een idee voor een aangepast klassenuitje of schoolfeest. Dit zal in en rondom de school zijn 

zodat er geen gebruik van vervoer of hulp van ouders nodig is. Hier zal een kleine ouderbijdrage voor 

nodig zijn. Verzoek hiervoor komt in het Heen en Weer van mei en zal via WIS collect geïnd worden.  

Oudercommissie: De plek van Miranda is nog niet definitief opgevuld. Paula maakt in ieder geval dit 

jaar af.  

Notulen GMR: Zijn zonder dat Annechien verzoek daarvoor heeft gedaan toegezonden. We 

monitoren of dat automatisch voortzet.  

2. Corona-update 
 
Het gaat goed wat betreft corona. Wel zijn er steeds veel ziek kinderen (hoesten, niezen, etc.). Soms 
is het nodig kinderen naar huis te sturen. Er zijn een paar kinderen die continu thuis zijn of waar 
zorgen over zijn. Daarvoor is er contact met leerplicht. Zieke leerkrachten kunnen tot op heden 
steeds vervangen worden door een creatieve vervanger of IPPON. Het regelen van vervanging kost 
de schoolleiding veel tijd. Er wordt nader onderzocht wat er mogelijk is om subsidie te ontvangen om 
daarmee tegemoet te komen aan de kosten voor vervanging. Sinds Pasen is het voor de leerkrachten 
mogelijk een sneltest  op de Atoomweg te doen waarbij de uitslag binnen het half uur bekend is. Nu 
kan dit alleen nog bij klachten. Gekeken wordt of het ook preventief mogelijk is.  
 
3. CITO scores 
Behoudens 2 kinderen die zich op het Nifterlake hadden aangemeld is iedereen ingeloot. Dit is een 
mooi resultaat. De verhouding van het niveau van de uitstroom is dit jaar is gelijk aan vorige jaren. 
Dit is vrij een hoog niveau. De verwachting is dat dit niveau in loop van de jaren zal veranderen door 
veranderende samenstelling van de populatie kinderen. Ondanks dat het VO liever geen dubbel 
advies wil wordt er vanuit de stichting wel een kansrijke advisering gepretendeerd. Dit sluit aan op de 
wens om voor het VO meer brede groepen in brugklas te formeren. In het hele schoolproces worden 
– vanuit de gedachte kansen voor ieder kind - ouders en kinderen op onze school al meegenomen in 
het adviseringsproces. Hierdoor zijn er in groep 8 nagenoeg geen discussies over het advies. 
Compliment wordt hiervoor gemaakt voor leraren en IB -ers.  
 
De CITO wordt dit jaar niet gebruikt voor advisering maar voor analyseren van achterstanden. In de 
middenbouw worden alleen bij hiaten ouders en kind ingelicht. In de bovenbouw wordt het resultaat 
gedeeld met de kinderen om te laten zien waar het kind staat.   



 
4. Leermiddelen en faciliteiten 
 
In groep 4 draait nu 4 (van de 8 weken) een pilot met Snappet. Volgend jaar is het idee in groep 4 
Snappet in te zetten om zich daarmee te gaan richten op spelling en automatisering. Niet op 
rekenen. Wat betreft kosten is het goedkoper een pakket voor groep 4-8 dan 5-8 aan te schaffen.  
 
Volgend jaar zal ook groep 6 met Chromebooks gaan werken. Groep 4-5 zal nog van de kleine tablets 
gebruik maken. 
 
Sabine volgt als coördinator van Snappet een cursus hoe binnen school de leraren te coachen. Over 
twee weken vindt er een bijeenkomst plaats met alle leraren die Snappet gebruiken om te sparren en 
ervaring uitwisselen.  
 
Vanuit de oudergeleding wordt gemeld dat de kinderen in groep 4 Snappet zien als traktatie.  
 
Op de studiedag zijn de ambities voor rekenen en taal geformuleerd. Snappet wordt daarbij als 
continue ondersteuning en noodzaak voor de ontwikkeling gezien. Ook is besproken hoe het 
Nieuwsbegrip landt en of het voldoende houvast geeft in de groep leesmotivatie.   
 
Leermiddelen worden niet vervangen.  
 
5. Enquête thuisonderwijs 
 
Goede respons. Het is fijn te zien dat het harde werken beloond wordt. Speerpunten voor 
toekomstige borging van het thuisonderwijs moeten nog geformuleerd en uitgewerkt worden. Eerste 
Opzet hiervoor zal de schoolleiding maken. De digitale vergaderingen maken het lastig om hier met 
het hele team vorm aan te geven.  
 
6. ICT: evaluatie app 
 
Mieske en Sabine hebben vragen bedacht. Deze worden nog voorgelegd aan Claudia en Lorance. Het 
is de bedoeling deze voor de meivakantie uit te zetten via de app en als link in het Heen en Weer.  
 
7. Formatie voortgang 
 
De exacte invulling is nog niet bekend. In principe is alles rond behoudens 1 groep. Afhankelijk van de 
ontwikkeling binnen deze groep kan de formatie definitief gemaakt worden. Met de PCOU is het plan 
doorgesproken en het past en klopt financieel. Vanwege de subsidie dit jaar komt mogelijk de 
verplichte mobiliteit te vervallen. Dit biedt ruimte om niet krap in de formatie te zitten.  
 
8. Stichting Bonte berg voortgang 
 
Er is nog geen besluit genomen over het opheffen van de Stichting en het splitsen van de scholen. Tot 
die tijd zal er alleen noodzakelijk onderhoud aan de lokalen plaats vinden en zullen er geen grote 
uitgaven aan het gebouw en plein worden gedaan.  
 
9. Ingekomen mails 
Behoudens de notulen van de GMR en nieuwsbrieven zijn er geen mails binnengekomen voor de MR. 
 
Er zijn signalen dat de spreiding van 7 minuten bij ophalen niet werken. Leraren komen op 
verschillende tijden naar buiten of er is geen onderscheid tussen een eerste en tweede groepen. Dit 



wordt erkend door de leraren. In de middenbouw is het bijvoorbeeld lastig omdat je klas niet alleen 
kan laten en er te weinig wisseltijd is. Het zal met het team opgepakt worden om te kijken hoe de 
spreiding beter/ nauwkeuriger nageleefd kan worden.  
 
10. W.v.t.t.k. 
 
N.v.t.  
 
Besluiten genomen door de MR in het schooljaar 2020-2021: 
 

Besluit Datum 

MR keurt de hoogte van de ouderbijdrage goed  29 september 2020 

MR (oudergeleding) is akkoord met de schoolgids  29 september 2020 

 


