
 
 
 
 
 
Notulen MR vergadering donderdag 16-05-2019  
 
Aanwezig/afwezig:    Functie Aanwezig Afwezig 
AZ Anja van der Zwan PG   X  
SB Suze Borst OG  notulist X  
NS Nadine Scherp OG   X   
CV Carla Vernel PG   X  
WH Wilfried Honshorst OG  (Vice) Voorzitter X  

MM Marianne Meesters PG   X  
HE Hans van Elburg -  Directeur X  
MJ Micha Jansen -                Adjunct directeur X   
       
 
Voorbespreking MR  
 
We starten om 19.45 uur. 
 
Punten ter voorbespreking zijn: 
1 Nieuw rekenprogramma: in het kader van meer aandacht voor rekenen en digitalisering; het oude 
programma voldoet niet meer 
2 Tevredenheidsenquête: 1 kind elke dag bang om naar school te gaan?! 
3 MR-vacature: opzet goed; deadline 30 juni 
 
 
 
1.Welkom 
Om 20.10 uur begint de gezamenlijke vergadering met Hans en Micha erbij. 
 
2.Notulen vorige vergadering en actiepunten 

a. het schilderen van de muren wordt uitgesteld 
b. WH heeft de MR aangemeld bij VOO; nu moet de workshop (activiteitenplan schrijven) nog 

ingepland worden. De map hiervoor is ontvangen 
c. herkenbaar stukje van de MR in nieuwsbrief: lay-out moet beter; Micha zal Hans helpen hierbij 

 



 

d. Formeel moet ook de agenda naar de ouders (via website). Dit moet dus wel ruim 
genoeg van tevoren. 

 
3 Schooltijden 
Omdat er in de bovenbouw in de afgelopen 4 jaren uren ‘gespaard’ zijn, kunnen vanaf 
komend schooljaar (19/20) ALLE groepen gelijke schooltijden hebben. Dit komt neer op 
980 uren bruto, waar nog een aantal studiedagen vanaf gaan. Netto is dat 940 á 944 
schooluren voor elke leerling. Bij een langer schooljaar wordt hiervoor gecompenseerd.  
 
4 Vertrek 3 collega’s 
Binnen Unicoz zijn er speeddates geweest voor alle boventallige leerkrachten. Dit heeft uiteindelijk voor 
alle 3 de afvloeiers van De Hofvijver een passende baan opgeleverd. 
 
5 Werkverdelingsplan 
Het werkverdelingsplan is opgesteld door het team en daarin besproken. De PMR heeft het goedgekeurd. 
Dit jaar zijn voor het eerst de schooltaken verdeeld vóór aanvang van het nieuwe schooljaar. Deze moeten 
nu alleen nog op naam ingevuld worden. Micha gaat bewaken dat niemand teveel uren maakt. Indien toch, 
dan wordt dat gecompenseerd. Dit is van belang voor het verantwoorden van de werkdrukgelden. 
 
6 Indeling bemensing units + bijzondere taken 
Met name de extra taken moeten nog goed afgebakend worden. 

- de IB-uren van Marga zijn eigenlijk aan de krappe kant 
- de ICT-taak is bemand 
- de 3 dagen ‘overgebleven’ formatie (Micha) worden de komende tijd ingevuld 
- de hoog- en meerbegaafdengroep moet nog vormgegeven worden 
- we gaan terug naar 8 groepen (al eerder besproken) 
- nu hopelijk echt dieptepunt gehad 
- brief naar ouders gaat wordt uiterlijk de laatste week van mei verstuurd 

 
De roosters voor komend schooljaar zijn in de maak; de basisgroepen moeten nog worden geformeerd.  
Er zijn max 2 of 3 doublures, waarover de betreffende ouders al op de hoogte zijn gesteld. 
  
opm Hans: 
Er is momenteel vrij veel aanwas vanuit andere scholen. Deels omdat kinderen het daar niet naar hun zin 
hebben; maar ook als specifiek keuze van ouders vanwege ons onderwijsconcept en onze presentatie 
middels de nieuwe website!  
 
7 Uitslagen tevredenheispeilingen (ouders en leerlingen) 
Hier zijn geen heel gekke dingen uitgekomen. De opkomst van de ouders was wel erg laag, waardoor de 
uitslag niet heel betrouwbaar is. De kinderen voelen zich over het algemeen heel veilig. De uitslagen zullen 
nog uitgebreid besproken worden in het team. Naar aanleiding hiervan zal het beleid waar nodig 
aangepast worden. Dat 1 kind aangeeft elke dag bang te zijn om naar school te gaan wordt zeker 
uitgezocht. 
De peiling bevatte maar weinig vragen; hier wordt op Unicoz-niveau naar gekeken. De peiling biedt wel de 
mogelijkheid om te vergelijken met vorig jaar. Eventuele alternatieven voor de peiling zijn SurveyMonkey, 
GoogleForms,...? De volgende peiling voor ouders is in 2021. Voor leerlingen is die elk jaar. 
 
8 Aanschaf nieuwe methode rekenen en wiskunde groep 1-8 
Micha licht toe hoe de selectie is verlopen, en op basis waarvan er voor ‘Alles Telt Q’ is gekozen. 

- Het rekenonderwijs (reslutaten) moest omhoog (opdracht bestuur); er moest iets vernieuwends 
komen.  

 



 

- Alles Telt Q heeft goede verwerkingssoftware (programma is adaptief; geeft ook 
aan WAT er fout gaat 

- .. heeft geen boeken; wordt continu aangepast en is heel interactief 
- .. heeft goede differentiatie (tussen niveaus) en is gericht op rekenen leuker maken 
- .. geeft leerkracht goed overzicht en veel flexibiliteit 
- vanaf groep 1 is er een speelwerkboekje bij (soort vakantie-doeboek) 
- bij groep 3 wordt het niveau hoger ingezet (was te laag) 
- voor groep 1 en 2 wordt ‘Met sprongen vooruit’ gebruikt als extra aanvulling  

 
- Leerkrachten houden de mogelijkheid om zelf naar behoeven te switchen tussen  
- digitaal en op papier 
- Het leerwerkboek is op niveau (dus niet verschillende niveaus in 1 boek) 
- Digitalisereing geeft veel winst voor leerkracht; feedback voor leerlingen is veel sneller (real time 

in programma) 
 

De verwachting is dat dit programma gaat helpen om de rekenresultaten omhoog te krijgen. De eindtoets 
van groep 8 is ruim gehaald dit jaar! Ook zien we duidelijke groei t.o.v. voorgaande jaren. 
 
Groep 1 t/m 4 zullen komend schooljaar met dit programma starten. Groep 5 t/m 8 zijn aangemeld om 
mee te doen met een pilot, maar willen ook zo snel mogelijk starten. 
 
Op lezen en taalverzorging scoren we goed. Ook schrijfonderwijs blijft heel belangrijk, ondanks 
digitalisering. 
De NSCCT gaat schoolbreed opgepakt worden (va groep 3 of 4) en vervangt ook de NIO. 
  
9 Vacatures MR, MR in nieuwsbrief 
Voor de personeelsvacature is al een kandidaat (maar de inschrijvingstermijn is nog niet gesloten). 
SB heeft een vacature opgesteld. Deze zal binnenkort verspreid worden. 
Voor MR in nieuwsbrief: zie punt 2c. 
 
Rondvraag 
-Hans: Er is een idioot hoog bedrag binnengehaald met de sponsorloop! 
 
 
Aktiepunten 
 
Wie? Actie Datum 

verg 
Voor: 

NS Agenderen jaarrekening 2017 OR 31-01-201
9 

 

WH Contact opnemen met GMR over de besluitvorming en begroting van het 
bestuur 

  

SB vacature MR-ouder aanpassen en zorgen voor verspreiding 16-05-201
9 

Zo spoedig 
mogelijk 

HE brief ouders versturen inz. bemensing  16-05-201
9 

6-06-2019 

    
 
 

 


