
  
 Vergaderverslag MR

Aanwezig/afwezig: Functie Aanwezig Afwezig
SB Suze Borst OG Notulist X

WH Wilfried Honshorst OG Voorzitter  X 
ML Marleen Lindeman OG Secretaris X 
MM Marianne Meester PG Vicevoorzitter X
AS Aletta van der Steege PG x
AP Abbey-Jane Philips PG X
HE Hans van Elburg - Directeur X
MJ Micha Jansen - Adjunct             X

Datum: 26 november 2020
Tijd: 19:30 uur
 
1. Voorbespreking MR 

Schooldocument:
De vragen en opmerkingen over het schooldocument zijn besproken.

a. Jaarplanner doornemen – ownerships invullen en inplannen
We hebben  de Ownerships ingevuld.
 Bij de volgende vergadering wordt de nieuwe rekenmethode besproken.

b. Activiteitenplan – invullen onderwerpen schooljaar 2020/2021 (hfst 5.3)
Er staan verschillende thema’s in het activiteitenplan. Daar bespreken we er 5 van in het komende jaar:
- kwaliteitsbeleid.
- onderhoudsplan school.
- gedrag op school.
- ondersteunende werkzaamheden ouders.
- arbeidsomstandigheden.

c. jaarcijfers 2019 OR – zie bijlage
We bespreken de jaarcijfers van 2019 van de OR.

2. Welkom 
Hans en Micha komen om 20.05 uur erbij.

3. Notulen vorige vergadering + openstaande acties 
Geen aanmerkingen op de notulen. 

4. Basisgegevens school (Hans/Micha)
We bespreken de basisgegevens van de school en de leerlingaantallen.

5. Gezonde school (Hans/Micha)
Micha: Het nieuwe certificaat is binnen gekomen tijdens de periode van thuisonderwijs. We zoeken nog een mooi 
moment om dat naar buiten te brengen met kinderen en ouders.
We bespreken daarna hoe het op school gaat als gezonde school. Veel dingen gaan al goed. We blijven ouders en 
kinderen stimuleren op een gezond tussendoortje en lunch mee te nemen en om voor een gezonde traktatie te 
kiezen.

6. Begroting 2021 (Hans/Micha)
We bespreken de begroting van 2021.



Als we instemmen, kunnen we tekenen en de begroting dan aan Hans teruggeven.

7. Schooldocument (Hans/Micha)
Het schooldocument is besproken. Het wordt ook nog uitgebreid met het team besproken en met het bestuur van 
Unicoz.

8. Jaarverslag MR (Wilfried)
Dat hoeft nu niet besproken te worden. Het is af en het komt via de mail naar de MR leden toe.

9. Jaarplanner MR 2020/2021
Jaarplanner wordt verder aangevuld met de punten besproken bij de voorbespreking.

10. Schoolmelk (Wilfried) 
Wilfried vroeg zich af hoe het wordt ontvangen en hoe het gaat. 
Campina brengt geen schoolmelkpakjes meer. Dat liep niet goed genoeg. Dit is een pilot om aan alle leerlingen 
melk/karnemelk/ yoghurt te geven. Wij doen daar nu een aantal weken aan mee.
Het kost ons niet veel extra werk, doordat de kinderen zelf een beker meenemen. 
Er zijn best veel kinderen die nog geen beker bij zich hebben. Het is nog niet met het team geëvalueerd. 
Je merkt wel dat kinderen elkaar stimuleren en we merken ook dat als we een beker aanbieden, dat kinderen dan 
wel willen. 
Er  komt ook weer een stukje over in de nieuwsbrief. We vinden het wel de verantwoordelijkheid van de ouders 
om een beker mee te geven aan hun kind.

11. Communicatie naar ouders (Wilfried/Suze)
De manier van communiceren is  voor ouders soms niet helemaal duidelijk. Het is niet eenduidig. Je moet in de 
brieven duidelijk aangeven over welke leerling het gaat en over welk leerjaar of unit. 
Soms worden de ouders aangesproken van een basisgroep, soms een leerjaar en soms de unit. Dat moeten we 
dan duidelijk in de mail zetten. Zodat je weet voor welk kind dat geldt.
We gaan dat in het team bespreken.

12. Afsluiting gezamenlijk deel en rondvraag
Rondvraag: 
- vergadering van 7 januari gaat naar 14 januari. Op 7 januari is er een informatieavond op ONC-Clauslaan. 

Daar wil Marianne graag heen.
- Marleen: 

1. Wanneer komt Josje terug. Ze komt na de kerstvakantie terug in dezelfde basisgroep, de hele week.
2. Bijlesmeester: Waarom onder schooltijd, want daardoor loopt ze misschien ook weer een achterstand op?

Micha: Je kan de bijlesmeester voor ongeveer 40 leerlingen aanvragen. Dat vonden wij wel belangrijk. De focus ligt 
daarbij vooral op leerjaar 8. Daarna hadden we nog een aantal plekken over, daar konden we nog een aantal kinderen 
inpassen. We wilden zorgen dat de kinderen er niet al te veel last van zouden hebben, dus niet alles na schooltijd. De 
bijles is niet tijdens exacte vakken. Het gaat ten koste van een deel zelfstandige verwerking en creatieve vakken. We 
kijken daarbij goed naar het kind. Er wordt maatwerk geboden. Sommige kinderen krijgen meerdere vakken bijles en 
als dan alles na schooltijd is, is de druk voor kinderen wel erg hoog.
We hebben gekeken naar kinderen op alle niveaus. Er is vooral gekeken naar welke kinderen gezakt zijn op de cito’s.

3. Zijn er al resultaten van de NSCCT toets? De resultaten zijn binnen en aan de units gepresenteerd. Wordt nog 
in het team besproken en daarna gaat het naar de ouders.

Wilfried stelt een vraag over de hoogte van de ouderbijdrage. We komen daar later nog op terug.


