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   Medezeggenschapsraad Basisschool de Bloktempel 

 

 

Notulen MR Vergadering donderdag 24 september 2020 

 

Aanvang: 20:00 uur. 

 

Aanwezig:  

PMR:           Bieb, Marja, Samira 

OMR:  Geert, Kariem, Robbie, Paulien (vz) 

Directie:  Kelly 

Afwezig:  Jorien 

Notulist:  Geert 

_______________________________________________________________ 

 
1. Opening 

Bieb welkom! 

2. Notulen 16 juni 2020 zijn goedgekeurd na kleine aanpassingen. 

 

3. Mededelingen.  

 
Pasfoto’s plaatsen op de website mag niet zomaar, daar moet 

toestemming voor gegeven worden.  

 
5 Oktober volgt een terugkoppeling van de gehouden leesaudit. 

Leesresultaten lopen terug blijkt uit onderzoek. 

 
24 September was een themabezoek door de Inspectie van het Onderwijs. 

Samen met de school worden de motieven, doelen en (voorgenomen) 

evaluatie van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering in kaart 

gebracht en reflecteren die op de vraag hoe die samenhangen met 
doelgroepen binnen de school, zoals onderwijsachterstanden, leerlingen 

met hulp binnen de basisondersteuning en leerlingen met extra 

ondersteuning. De leerlingpopulatie van de Bloktempel wordt besproken, 
wat vraagt dat van dagelijks onderwijs. Thema 1; niveaugroepen / Thema 

2; Wetenschap & Techniek / Thema 3; Visie groep 1 t/m 4 

Conclusie van de Inspectie van het Onderwijs is dat De Bloktempel op een 
passende wijze werkt aan de schoolontwikkeling/ Passend bij de huidige 

leerling populatie en de maatschappelijke opdracht voor kinderen in Son 

en Breugel. 

 
 

De aanpak van het voorplein wordt opnieuw opgepakt met een tweede 

partij uit Son die het plan van de eerste mogelijke leverancier heeft 
gezien. Deze partij komt met een voorstel en offerte. 
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4. MR verkiezing 

 
Slechts één nieuwe aanmelding voor de OMR. De kandidaat in kwestie is 

ook lid van de PMR bij haar eigen school. Paulien gaat het gesprek met de 

kandidaat aan in verband met mogelijk tegengestelde belangen. 
 

 

5. CSA – Kariem 
 

Voorstel is dat de CSA hun plannen jaarlijks deelt met de MR. De CSA doet 

heel goed werk, alle lof daarvoor, echter juridisch gezien dient de MR 

instemming te verlenen. Tot op heden is de MR niet betrokken.  
Besloten wordt dat de CSA elk jaar hun Jaarverslag achteraf en hun 

begroting vooraf ter instemming voorlegt aan de oudergeleding van de 

MR. Paulien pakt dit op met Lars. 
 

 

6. Missie/Visie – zijn er wensen vanuit de oudergeleding, zodat we dit kunnen 
spreken en/of toevoegen aan het document? 

 

Geen opmerkingen. Veel lof. 

 
7. Werkverdelingsplan cao 

 

Er wordt een aparte bijeenkomst gepland voor PMR om meer inzicht te 

krijgen in het verloop van het proces. De OMR wordt op de hoogte 

gehouden van de plannen. 

 

8. Opstart van het werken in niveaugroepen 

 

Positieve reacties vanuit de leerkrachten. Belangrijk is het kind heel goed 

in de gaten te houden. Niet alleen qua resultaten, maar zeer zeker ook hoe 

het kind zich voelt. Met name het ‘terugzetten’ in een lagere niveaugroep, 

zou een negatief gevoel kunnen geven. De uitleg over het terugzetten naar 

een lager niveau met de eventuele consequenties hiervan, is mogelijk niet 

voor iedereen duidelijk geweest. Samira legt uit dat het plaatsen in een 

niveaugroep niet de consequentie hoeft te hebben dat de kinderen het 

uitstroomniveau niet gaan behalen. Deze leerlingen gaan, ook als zij les 

krijgen in groep 8, met grote waarschijnlijkheid het uitstroomniveau niet 

behalen. Door leerlingen terug te plaatsen, lees in een juiste niveaugroep 

te plaatsen, wordt er lesgegeven op het juiste niveau van de leerling. Hier 

wordt gebouwd aan de basis, met eventueel een stap naar een hoger 

niveau. Dit is op individueel niveau met de desbetreffende ouders 

besproken. Bij rekenen zijn hier OPP’s (ontwikkelperspectieven) voor 

geschreven.  
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De toetsen worden op het niveau van de klas gegeven, er worden dus 

geen toetsen op een lager niveau (in de lagere niveaugroep) afgenomen. 

 

 

9. Plannen MR etentje 

 

Doorschuiven 

 

 

10.Ingekomen post/mail 

 

Geen post  

 

11.GMR 

 

In verband met afwezigheid van Jorien, wordt dit de volgende keer 

besproken. 

  

12.Rondvraag  
 

Uitbreiding van de Bloktempel wordt ter discussie gesteld, wat is de rol 

van de MR bij een voorgenomen uitbreiding? Kariem zoekt uit wat de 
juridische rol van de MR is in deze. Peter Thijs uitnodigen voor een 

toelichting op de rol van SKPO. Jorien nodigt hem uit. 

 

Er wordt gevraagd of we in het vervolg in het onderwerp van de e-mail 

altijd het woord ‘ MR’ kunnen vermelden, zodat de vindbaarheid 

makkelijker is in een Inbox. We spreken af dit voortaan allemaal te zullen 

doen. 

 

 

 

Volgende vergadering: dinsdag 3 november 
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Bijlage 

 

BESLUITENLIJST 

 

Datum Nr. Besluit Wie 

06-02-20 1. De secretaris beheert de mail Robbie 

06-02-20 2. Nieuwe afspraken rondom informatieverstrekking en 
vergaderingen 

MR 

02-04-20 3. MR is akkoord met vorming combiklas 3/4 MR 

02-04-20 4. MR is akkoord met het rooster MR 

02-04-20 5. MR sluit aan bij bedankbarbecue op 3 sept. 2020 MR 

16-06-20 6 MR gaat akkoord met SOP MR 

16-06-20 7 MR stemt in met nieuwe rapport gegevens zoals 
beschreven in voorstel 20-21 

MR 

16-6-20 8 Akkoord voor tekst schoolgids met aanpassingen door 
Kelly en Paulien. 

Kelly en 
Paulien 

    

 

 

ACTIELIJST 

 
Datum Nr. Actiepunt Wie Status 

02-04-20 7. MR bijeenkomst voor ouders begin volgend 
schooljaar 

MR  

24-09-20 8. Peter Thijs SKPO uitnodigen Jorien  

24-09-20 9. Status MR uitzoeken bij uitbreiding school Kariem  

 
 

 


