
 

Vergaderingsverslag: MR 

Datum vergadering: 15-02-2022 

Notulist: Fieke 

 

 

1. Opening 
De notulen van 16-12-2021 worden vastgesteld. 

 

2. Mededelingen: 

2.1 Mededelingen GMR: 

- Ging niet door 
2.2 Stand van zaken corona op BoschAkker: 

- Maandag 14 februari was van het team iedereen weer aanwezig.  
- Ondanks dat er op de top 12 mensen afwezig ware hebben we intern de vervangingen 

op kunnen vangen. M.u.v. de groepen 7 (tijdelijk online), groepen 5 helft online andere 
helft op school en groep 1 een keer thuis geweest.  

- Naar aanleiding van persconferentie nieuwsbrief uit naar ouders.  
- Hoe gaan we de verbinding weer maken? Nadenken over informeel contact met ouders. 

Uitvragen bij leerkrachten, ouders van de werkgroep 

3. NPO evaluatie 2021 + inzet 2022 
Plan en verantwoording zijn opgestuurd naar het bestuur. Evaluatie wordt nog gedaan. 
Aan de hand van toetsen en vragenlijsten. Ook externen leveren verslagen/ 
verantwoording in.  
Taak gezinscoach: legt huisbezoeken af, houdt contact in stand en legt lijntjes tussen 
school en ouders.  

 
4. Meerjarenbegroting t/m 2025  

Dit is 16 december jl. besproken.  
NPO gelden konden nog niet verwerkt worden op lange termijn. Alert zijn op extra 
personeel. Lange termijn beeld in de gaten houden.  

 
5. Tussenevaluatie jaarplan 

Studiedag van 10 februari jl. stond in het teken van de tussenresultaten en het maken 
van werkplannen per leerjaar.  
Differentiatie in de niveaugroepen wordt steeds verder uitgewerkt. Onderwijsbehoefte 
en leerkracht handelen staan centraal. 

 
6. Tussenresultaten 

Wordt nog geëvalueerd. Nog niet compleet i.v.m. inhalen kinderen die (door corona) 
afwezig waren.  

 
7. OR, eveneens ouderbetrokkenheid en rol meneer Rick 

Visie OR. Wat is de functie van ouders? Dit wordt bespreekbaar gemaakt op 10 maart 
tijdens de OR vergadering. Miranda is hier vanuit school bij aanwezig.  

 
8. Meneer Rick – verwachtingen/ kwaliteit/ toekomst 

Evaluatie van 11 februari jl. is besproken tijdens deze vergadering.  
In april staat wederom een evaluatie gepland betreffende de NSO.  
Rick wordt nu betaald vanuit de NPO gelden. Is ongeveer gelijk aan oude situatie 
financieel gezien. Toekomst wordt jaarlijks geëvalueerd.  
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Vraag om terug te koppelen naar Rick: “waarom moeten ouders nog een bijdrage betalen?” 
School betaalt de naschoolse. Eventueel gratis aanbod voor ouders?  

 
Wie? Wat? Wanneer? 

Miranda 
en Fieke 

Meneer Rick op de agenda zetten voor MR 
vergadering. Hij geeft toelichting op bovenstaand 
vraagstuk.  

12 april 2022 

Miranda Navragen bij een collega directeur hoe de 
financiën daar geregeld zijn.  

 

9. Ouderbetrokkenheid 
Ouders mee blijven nemen in de schoolontwikkeling (portfolio, uitleg Citotoeten, 
werkwijze op BoschAkker, ouderportaal ParnasSys, …) 
Tip: nadat er een toets gemaakt is vanuit de leerkracht stand van zaken laten delen met 
ouders omtrent de gemaakte toets, zodat ouders weten waar het behaalde punt 
vandaan komt.  
Portfolio kindgericht i.c.m. delen punten in het ouderportaal wringt.  
het is een zoektocht. We willen toe naar een goede visie. Dit is een uitprobeer jaar: 
voelen en kijken hoe het is.  
Ontwikkeling inzetten om bijvoorbeeld aan het begin van een periode een overzicht van 
waar je mee aan de slag gaat. Waar staat het kind? Is er aan het einde groei zichtbaar of 
niet? 
het is een complex thema evenals de populatie. Kennis van het onderwijs systeem. In 
heel veel culturen zit het onderwijssysteem anders in elkaar.  

 
10. Overige punten die aan bod zijn gekomen 

- Tussenevaluatie zakelijke telefoon lkr. en gebruik Whats App → Jeroen? 
In plaats van belangrijke berichten via klassenouder, nu de mogelijkheid om dit 
rechtstreeks via de leerkracht te doen.  
Hoe gaan we om met klassenouders en wat is het doel ervan? → kwaliteitskaart ’22-‘23 
Bereikbaarheid om Molijnstraat is onvoldoende. Via de school telefoon niet bereikbaar 
en ook de zakelijk mobiele nummers van leerkrachten werken onvoldoende. Nummer 
van gsm moet bekend zijn bij de ouders i.v.m. bereikbaarheid! 
 
- Nieuwbouw. Waar gaan de mensen met hun kinderen heen die hier komen wonen? 
Mensen kijken naar uitstroom voor de keuze van een school. Steeds minder naar een 
school in de wijk.  
Miranda geeft aan dit aangekaart te hebben bij de gemeente. Vooralsnog wordt hier 
geen verdere actie op ondernomen.  

 
Wie? Wat? Wanneer? 

Miranda 
en Fieke 

Kwaliteitskaart communicatie ophelderen team.  

 Bereikbaarheid Molijn bespreken met 
desbetreffende leerkrachten.  

 

11. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen opmerkingen m.b.t. de rondvraag. 
De eerstvolgende vergadering staat gepland op 12 april 2022 

 


