
Notulen MR-vergadering 21 maart 2022 

 

1. Opening 

2. Mededelingen schoolleiding                                                                                                                                   

De vacatures die we hadden voor volgend schooljaar zijn vervuld. 

We hebben nu 3 kinderen uit Oekraïne in onze school. De eerste kennismakingsweek is goed 

verlopen. Binnen het ROK wordt gesproken over eventuele samenwerking, worden tips uitgewisseld 

en wordt gekeken hoe ouders van kinderen uit Oekraïne eventueel met elkaar in contact kunnen 

komen. 

3. Notulen vergadering 17 januari 2022; terugkomen op actiepunten en vaststelling notulen 

De brief van de taskforce lerarentekort is er niet uit gegaan. 

4. Planning MR vergadering overdag/avond 

Vergaderingen beginnen voortaan een half uur later, dus 19.30 uur. Er is dit jaar nog 1 gewone 

vergadering (23 mei) en een afsluitende vergadering met eten (20 juni, 17.00 uur).  

5. Terugkoppeling regioraad/informatie bestuur 

De powerpoint over het leerlingcongres is naar ons doorgestuurd. Het gaat voornamelijk om gelijke 

kansen voor elk kind. De directeur begeleidt bij ons de leerlingenraad.  

Vanaf 2022 zal het strategisch beleidsplan een nieuw stappenplan krijgen. Hier wordt op 

bestuursniveau aan gewerkt.  

Huisvestingsbeleid: Het gebouw van De Ravelinde is afgeschreven (50 jaar oud). Schoolgebouwen zijn 

na 40 jaar in principe afgeschreven. Toch zullen we het er nog zo’n 10 jaar mee moeten doen. Omdat 

het afgeschreven is, wordt de status ‘matig’ niet meer als uitgangspunt genomen en vindt met 

‘minder dan matig’ ook acceptabel. Er wordt niet meer in het gebouw geïnvesteerd.  

Er is nog weinig bekend over de brede school Bernisse. 

De identiteitscommissie staat ook bij ons weer op de planning. Burgerschapsonderwijs kan n.l. nog 

breder getrokken worden. Het gesprek over levensbeschouwing is bij ons op het moment van de 

fusie al geweest.  

Er is een adviesroute voor PO-VO opgesteld. Er wordt nu al vanaf groep 6 georiënteerd. 

Er is draagvlak voor sluiting van de school bij code rood, waarbij aangemerkt wordt dat de kinderen 

die niet opgehaald kunnen worden gewoon tot het einde van de normale schooldag op school 

opgevangen worden. 

6. Rooster van aftreden 

Een MR-lid mag 3 jaar aanblijven en zal daarna herkozen moeten worden of er zal een nieuw ouder-

lid gezocht moeten worden. De drie huidige ouderleden zijn beschikbaar en herkozen voor het 

komende schooljaar. Voor de leerkrachten is het een extra taak, terwijl overige leerkrachten niet met 

een extra taak belast worden. Hierover zal tijdens een verbindingssessie gesproken moeten worden. 

 



7. Innovatie 

Foutloos Rekenen is nu ook in groep 6 en 7. Een half uurtje op school blijven om eraan te werken als 

de ouders thuis niet kunnen begeleiden wordt als positief ervaren. Foutloos Rekenen is nl alleen 

effectief als het tijdens en na schooltijd (liefst met ouders) opgepakt wordt.  

Formatief evalueren is onderwerp van gesprek en wordt vanaf dit schooljaar in alle groepen ingezet.  

8. Communicatie met de achterban 

In Social Schools is het niet te regelen dat ouders wel berichten van de MR kunnen lezen en aan de 

MR kunnen sturen zonder de mogelijkheid om ook elkaar onderling berichten te kunnen sturen. Dat 

vinden we niet wenselijk.  

Er komt wekelijks weer een inloopmoment op woensdag van 8.20 tot 8.45 uur. Alle kinderen zijn om 

8.30 uur aan het werk en ouders gaan om 8.45 uur weer de school uit.  

Elke eerste woensdag van de maand zal er na de inloop een inloopkwartier van de MR zijn (in het 

lerarenkamertje), zodat ouders punten bespreekbaar kunnen maken. Een ouderlid heeft zich 

daarvoor gemeld. De kwaliteitscoördinator zal zorgen voor een reminder via Social Schools.  

De notulen zullen op de website geplaatst worden. Aan het eind van het schooljaar maakt een 

ouderlid een jaarverslag voor de nieuwsbrief. Volgend schooljaar zou dat 3x per jaar kunnen (begin, 

midden en eind).  

9. Schoolanalyse CITO 

Binnen het ROK is ook over de resultaten gesproken. Er worden resultaten vergeleken en tips 

gegeven.  

Alle leerkrachten hebben een nieuw plan van aanpak geschreven waarin vooral de leerkracht-acties 

van belang zijn. Hiervoor wordt het 4D-model gebruikt (leerstofaanbod, klassenmanagement, 

leertijd, didactisch handelen, pedagogisch handelen, schoolklimaat). 

10. Protocol Sociale veiligheid 

Het is fijn als alle protocollen voor het eind van het schooljaar bijgewerkt kunnen zijn, zodat ze voor 

dat schooljaar duidelijk zijn. Ze komen ook op de website.  

Aanvulling: sociale veiligheid tussen ouders en leerkrachten. De kwaliteitscoördinator zal deze 

aanvulling aan de MR-leden mailen.  

Blz. 5 ‘pesters zijn sterker dan slachtoffers’ kan eruit.  

‘Sociale veiligheid’ is ook afgenomen bij de leerlingen van groep 5 t/m 8. Hier zijn nog geen 

resultaten van bekend. Probleem met pesten is dat het vaak niet zichtbaar is, na schooltijd kan 

plaatsvinden of via social media.  

11. Protocol Doubleren en versnellen 

Binnen het team zal gekeken worden of dit protocol zo kan blijven of eventueel aangepast moet 

worden.  

 

 



12. Protocol ICT, Sociale Media en Telefoon 

Dit is met leerlingen besproken, maar kan wellicht in bepaalde groepen waar dit speelt nogmaals 

onder de aandacht worden gebracht.  

13. Protocol Dyslexie 

Vergoeding door de gemeente geldt voor 1 traject. Sommige kinderen hebben langer hulp nodig, 

maar hiervoor is geen vergoeding meer beschikbaar. Er kan een verwijzing bij naar een website (b.v. 

via een link) naar het landelijk dyslexieprotocol. Er wordt verder verwezen naar de kwaliteitskaart 

Dyslexie. Deze kan als bijlage toegevoegd worden.  

14. Veiligheidsplan 

Dit protocol komt vanuit het bestuur. Wie is de anti-pest coördinator? De kwaliteitscoördinator? De 

OR heeft bij ons op school een andere functie; puur uitvoerend op verzoek. 

15. Kwaliteitskaart MHB 

Deze kwaliteitskaart is nog niet beschikbaar. 

16. Rondvraag 

Geen bijzonderheden 

 

Volgende vergadering: 23 mei 19.30 uur. 


