
Notulen Vergadering MR 06-07-2021, 20.00 uur via Teams 

Agenda  

Mededelingen/Stand van zaken 
- Vervanging Iris/Peggy 

– Arieke 
 
- Vacature GMR 

 

Helaas hebben we nog niemand gevonden voor de vacature  
van 7/8. Deze zal na de zomervakantie opnieuw opgestart 
worden. 
 
Vacature GMR staat nog open. 
 
Mirna komt namens de personeelsgeleding in de MR. Daarbij 
blijft 1 vacature openstaan.  
 
Arieke wordt gefeliciteerd met haar nieuwe baan. Zij gaat in 
Wageningen dichtbij haar nieuwe woning aan het werk. 
 
 

Vaststellen agenda 
 

 

Verslag vergadering 25-5-2021 
(Bijlage 1) 
 

Notulen 25-5-2021 worden goed gekeurd en worden door 
Arieke naar Marjolein gestuurd om op de site te zetten 
 
Let op dat de agenda vooraf op SS geplaatst wordt, zodat 
achterban beter benaderd wordt. 

Actielijst 25-05-2021 
 

Zie hieronder 

Binnengekomen stukken 
- Jaarplan 2021-2022 

(Bijlage 2) → Punt 6 
- Concept schoolgids 

(Bijlage 3) → Punt 7 
- Notulen GMR (Bijlage 

4) 
- Verslag OPR (Bijlage 5) 
- Jaarplanning 2021-

2022 (Bijlage 6) 
 

Jaarplan staat op de agenda 
 
Schoolgids staat op de agenda 
 
GMR notulen geen opmerkingen 
 
Verslag OPR geen opmerkingen 
 
Jaarplanning geen bijzonderheden 

Jaarplan 2021-2022 (Bijlage 2) 
 

Bijzondere tegenstrijdigheden.  
 
Communicatie is zeker vooruit gegaan. OMR vindt ook dat 
ouders ook een grens aangezegd mag worden. School dient 
rekening te houden met de groep kinderen, waar sommige 
voornamelijk primair reageren ter verdediging van hun eigen 
kind. School is de professional. 
 
Blz 2. Aanpassen Het streven is dat de kinderen functioneren 
op minimaal het niveau dat past bij leerjaar en leeftijd. 
 
Er is nog niet gepuzzeld over de droom dat de aantallen van 
groep 1 doorzetten, eerst de kinderziekten uit het concept 
wat we mee begonnen zijn halen. 
 

Schoolgids (Bijlage 3) Concept van Scholen op de kaart 



 Jenine en Arieke staan hier nog in vermeld en zal moeten 
aangepast worden. (Kanjer coach en MR) 
Lay-out is niet overal optimaal. 
Jonneke Vuurens ipv Jonneke Pans graag aanpassen. 
Anti-pesten is onderverdeeld bij Kanjer 
 

Project Goed worden, goed blijven 
+ & Nationaal Programma 
Onderwijs (besteding middelen) 
 

Stichting LeerKRACHT coach  
1 dag extra leerkracht op vloer 
2 dagen onderwijsassistent 
Begeleiding project Goed worden, goed blijven+ Vooralsnog  
sloten de bevinding van deze begeleidster aan op onze eigen 
inzichten. Gegeven worden nu verzameld, analyse en plan 
worden geschreven. 

Uitkomst LVS – ijkpunt nieuw 
startpunt 
 

CITO eindtoets- lln die PRO gaat doen moest meetellen 
daardoor een lager gemiddelde.  
4 kinderen scoorden boven niveau (3 adviezen bijgesteld) 
4 kinderen op niveau 
4 kinderen scoorden onder niveau, de meesten hiervan 
waren net aan. 1 uitslag viel tegen, maar deze lln. gaf van te 
voren aan er erg tegen op te zien. 
 
De uitslagen eind LVS toetsen laat ook zien dat we kleine 
gemiddelde groepen hebben. In het team is gesproken om 
de basisinstructie aan te passen op de - niveaus. De + 
niveaus worden komend jaar met  extra tijd en methodiek 
benaderd (Kleuterlab voor de onderbouw, Briljant voor de 
middenbouw en bovenbouw). Instructie door de leerkracht 
en verwerking kan deels zelfstandig.  
 
Corona thuiswerken lijkt op de lange termijn wel zijn 
nadelen te hebben. De M toetsen en de E toetsen zaten ook 
dicht op elkaar, er was minder onderwijstijd.  
 
In de middenbouw worden nog enkele dictees etc ingehaald. 
En wordt hier ook extra  ingezet op Kanjer. 
 
In de middenbouw  zal  de co-teaching eerst voornamelijk in 
een lokaal plaatsvinden, waardoor alles goed op elkaar 
afgestemd kan worden 
 

Nascholingsplan 2021-2022 
 

Stichting LeerKRACHT gaan veel uren in zitten.  
Verder ligt de focus op het lesgeven, terug naar de basis. 

Evaluatie taakverdeling en 
taakbelasting 2020-2021 & 
Concept 2021-2022 
 

Lastige taak. 3 ervaren collega’s vertrekken nog voor 
komend jaar. Taken worden enigszins samengevat en 
verdeeld, ook zullen er taken open blijven staan. Er wordt 
ook aan bouw-ouders gedacht. 
Afgelopen jaar was weer een vreemd jaar. 

Rondvraag WVTTK 
 

Afgelopen week heeft Cindy een stukje op social schools 
gestaan, wat stof heeft doen opwaaien.  Fijn dat zij duidelijk 
grenzen  aangeeft. 
 



Arieke bedankt de OMR voor de fijne tijd met hen en neemt 
hierbij afscheid. 
 
Volgende vergadering wordt gepland op 7 september, liefst 
online. 

 

 

 

Wie Wat  Wanneer Uitslag  
Jonneke Marjolein vragen voor 

stukje GMR 
25-5-2021 Al 2x online geweest, Marjolein zet  

nogmaals herinnering op SS 

Arieke Cindy attenderen op 
schoolgids 

 check 

? & Edith Zichtbaarheid MR 
social schools 

Doorlopend  

 

Rooster van aftreden MR Verschoorschool – oktober 2020 

o(uders) 

p(ersoneel) 

Naam jaar van 

aantreden huidige 

zittingstermijn 

aftreden/herverkiezing 

O Jonneke  Sept 2019/Jan 

2020  

A/H: sept 2022 

O Edith Sept 2020 A/H: sept 2023 

P Arieke  sept 2018 A/H: sept 2021 

p Iris  

Tijdelijke waarneming door Peggy 

sept 2019 A/H: sept 2022 

 

Eind schooljaar 2022: aftredend en herkiesbaar: Jonneke 

Eind schooljaar 2023: aftredend en herkiesbaar: Edith 


