
 
 

 

Medezeggenschapsraad       MR5 
Schooljaar 2021-2022   

4 juli 2022 18.00 uur 

Koffiekamer 

Aanwezig: Madiha (afwezig), Vibhuti (afwezig) Mohamed, Carmen, Renée, Anita (online) 

Voorbereiding Rondvraag insturen 

 

18.00 uur Welkom + mededelingen  - 

18.05 uur NPO gelden 
Werkdrukmiddelen 
 

NPO gelden 
Vorig schooljaar €180.000, oa bieb 100% 
uitgebreid, LOGO3000 1-3 ingekocht, extra 
personeel, scholing personeel 
Ong €50.000 over (we hebben tot 2025) 
Dit jaar krijgen we €207.000 voor oa 
uitbreiding bieb, leerspelletjes, scholing, 
extra personeel, LOGO3000 4-5 etc. 
 
Volgende MR vergadering: NPO sheet 
 
Werkdrukmiddelen 
Hier wordt de vakdocent gym van betaald.  
Richard voor een deel van betaald (van 0,5 
naar 0,8) 
 

18.15 uur Terugkoppeling GMR 

 

Notulen wordt nog verstuurd 

Data GMR: 

10 oktober 

8 december 

13 februari 

3 april 

1 juni 

18.30 uur CITO / eindtoets groep 8 CITO / eindtoets groep 8 
Cito is geweest. Leerkrachten zijn nu bezig 
met analyseren, zodat de volgende 
leerkracht weet waar hij/zij extra aandacht 
aan moet besteden. We zien goede dingen 
gebeuren. Voor begrijpend lezen een 
nieuwe methode ‘Atlantis’, meer aandacht 
voor samen lezen, voor lezen, 
woordenschat. Rekentraject (voor 
leerkrachten) → we zien hele goede dingen 
gebeuren, willen de puntjes op de i 



 
 

 

(theorie, samen lessen voorbereiden, 
klassenbezoeken). 
Er wordt meer op niveau gewerkt. Groep 1 
krijgt aparte instructie van groep 2. Ook in 
de bovenbouw wordt er ook meer op 
niveau gewerkt. 
Eindtoets groep 8 → er wordt gekeken 
naar referentieniveaus (1f = 
funtioneringsniveau, basis 2F/1S= 
streefniveau, hoger niveau) Als school, 
gezien schoolweging, moet 85% van de 
kinderen het 1F niveau behalen. Bij alle 
drie de vakken (begrijpend lezen, rekenen 
en taalverzorging) komen we gemiddeld 
hoger uit. Wordt er gekeken naar alleen 
rekenen, dan hebben het nog niet behaald. 
 

18.40 uur Formatie nieuwe schooljaar 
 

Formatie nieuwe schooljaar 
Formatie  is rond. 
Ook leerkrachten voor extra 
ondersteuning: 
Zeliha, Dionne en Anne 
(onderwijsassistent). Er is volgend 
schooljaar elke dag iemand ambulant. 
Nieuwe vakdocent gym, Teun. 
 

18:50 uur Vaststellen schoolgids 
 

Schoolgids is goedgekeurd en ondertekend. 

19:10 uur Start opstellen jaarverslag / 
jaardoelen 

Naast de foto (op oa website) ook een 
stukje benoemen over wat de MR doet. 
 
CITO/IEP 
We gaan over van CITO, naar IEP. 
Voorheen hadden we CITO voor de 
groepen 1-7, eindtoets groep 8 IEP. Vanaf 
volgend schooljaar gaat groep 3-7 starten 
met IEP (kleuters en groep 8 volgen later). 
Huidige groep 7 krijgt volgend schooljaar 
(de januari toets) nog CITO. In het 
schooljaar ‘23/24 gaat de hele school over. 

19.25 uur Rondvraag 29 september ‘festival’ : kraampjes met 

verschillende instanties die vertellen wat ze 

betekenen voor school. Ook MR: wat doen 

we als MR?  



 
 

 

Kraampje met info IEP. 

Ook wordt er informatie over het leerjaar 

waar de zoon/dochter in de klas komt. 

 

Nieuwe activiteitenkalender opstellen 

19.30 uur Einde vergadering  

 

 


