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Aanwezig: Randy Robinson, Quirine van der Werff, Angela Smit Martinez, Karim El Khetabi, 
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Angela Smit Martinez: 
Lastig dat de voorzitter ook in de campus aan de grift werkgroep zit. Jacqueline Knijft is het 
ook eens met Angela.  
Carolien Broeksema geeft aan dat het voor haar geen probleem is omdat er nu niet veel 
gebeurd binnen het werkgroepje.  
Goed om mee te nemen naar het volgende MR overleg. 
 
Enquête over lesgeven tijdens corona: 
De enquête gaat over het begrijpend lezen in groep 6 en groep 8 en het was vanuit het 
expertisecentrum. Deze is bovenschools uitgezet.  
Carolien Broeksema gaat achter het resultaat aan. 
 
Terugkoppeling campus aan de grift. 23 juni was de eerste werkgroep vergadering. Deze 
afspraak ging vooral over kennismaking en over de 4 thema’s. 
 
4 thema’s: 
 
Kans  
Gelijkheid 
Burgerschap 
Differentiatie 

23 september is er weer een afspraak met de werkgroep. 
Heel belangrijk om te weten is dat de werkgroep veel inspraak heeft in wat de school nodig 
heeft. De werkgroep haalt informatie uit het team en past dit toe. 
 

Schoolgids 
Stemming: 
Goedgekeurd 

Jaarplan: 
 
-ave-ik en leren leren.  Het is nog niet duidelijk wat dat precies is. Met alle veranderingen is 
het lastig om hier voldoende mee kennis te maken. 



-Cursussen en studiemiddagen. De MR kan zitten met diegenen die de cursussen geeft.  
-Is het een idee om het stuk over de cursussen in de kanttekeningen te zetten van het 
jaarplan.  
 
-online lessen en lestijden waren erg verschillend. Daar moet naar gekeken worden. 
 
- hoe staat het met de handelingsplannen. Er zijn geen handelingsplannen/niet inzichtelijk.  
Er wordt aangegeven dat het niet noodzakelijk om voor elk kind een handelingsplan te 
maken? 
 
Quirine van der Werff:  
Er wordt van ons verwacht dat we handelingsplannen maken en die zichtbaar zijn voor de 
ouders. Naar haar idee wordt er verwacht van alle leerkrachten dat er bij achterstand 
handelingsplannen worden gemaakt en deze besproken worden met de internbegeleiders.  
Jacqueline Knijft:  
Ook de onderbouw maken handelingsplannen bij achterstand etc. Volgen de leerlijnen jonge 
kind en geven dat aan in Parnassys.  
Carolien Broeksema:  
Ook in de bovenbouw wordt het zo gedaan. 
 
Conclusie: er is een beleid dat er bij achterstand handelingsplannen worden gemaakt. Ouders 
mogen het ook inzien.  
To-do: aangeven dat er verwacht wordt dat er bij achterstand een handelingsplan gemaakt 
wordt en deze inzichtelijk wordt gemaakt voor de ouders. 
Marieke Meijer zal komend schooljaar aansluiten bij de MR vergadering om over dit thema te 
praten en meer informatie te geven. Ook zal Marieke Meijer aanschuiven bij een MR 
vergadering om meer informatie te geven over het passend onderwijs.  
-Engels: de leerkracht zal zelf Engels aanbieden. 
 

Stemming: 
Jaarplan 
Goedkeuring 
 
Quirine van der Werff en Carolien Broeksema leggen de voorwaarden neer bij Hugo Jacobs. 
 
Rondvraag: 

Angela Smit Martinez: de onrust is groot 
Karim El Khetabi: we doen het samen 
Jacqueline Knijft: veiligheid en ventilatie. Schimmel op de muur, ventilatie niet goed. 

 
Notulen: 
Voortaan toevoegen in teams zoals het jaarplan. De MR kan commentaar geven. Bij geen 
commentaar/aantekeningen zet Carolien de notulen online. 

 
 


