
MR vergadering notulen donderdag 17-3-2022  

Aanwezig via Teams: Mark, Corinne, Mariska, Maranka, Janet en Joka. 

Afwezig : Esther en Martin  

❖ Opening  
 

❖ Notulen MR     (vorige vergadering 27-1-2021 ) 
Ventilatiesysteem is schoongemaakt en alles is in orde. 23 maart wordt 
er weer een nieuwe meting gemaakt (geen leerlingen in school). 
Foto's zijn binnen en worden zo snel mogelijk door Ellen op de website 
gezet. 
Notulen verder goedgekeurd 
❖ Notulen OR 

Geen notulen  

❖ Toets en trendanalyse 
Janet is hiervoor uitgenodigd om hiervoor uitleg te geven. 
Op de evaluaties van de resultaten is direct ingezet door het team. 
Scoort groep 8 boven 85%? 
Er gaat nog een voorspelling komen. Groep 8 komt aan de norm. 
Waarschijnlijk gaan de cito-scores van het afgelopen jaar niet 
meegenomen worden. Voor onze school levert dit niets op. Sommige 
leerlingen moeten nog aan de nieuwe methodes wennen. 
 
Groep 3, 4, 5 geven signaal van zorg bij rekenen. 
Krijgt de MR nog een overzicht van deze evaluaties zoals andere keren? 
Nee. Resultaten zijn nu gedeeld en besproken en bij inzage zouden er 
verkeerde interpretaties kunnen ontstaan.  
 
Discussie over de verandering van beleid m.b.t. het delen van de toets 
en trend analyse. 
 
Janet verlaat de vergadering 
 
 

❖ Pesten en nieuwe methode sociaal/emotionele methode 
Het team heeft 2 presentaties gehad van de uitgever van Kwink en 
Kanjertraining. 
Er wordt ook weerbaarheid geoefend. 



Op de studiedag gaat het team een keuze maken. 
Het moet een gedragscode worden door de gehele school. Ook ouders 
krijgen hiervoor tips. 
 
De pest enquête is op school afgenomen. Dit wordt met de 
kinderen/leerkrachten en ouders besproken. 
Vooral jongens uit groep 6 en 7. Kinderen uit groep 4 en 5 bleken daar 
last van te hebben. Er wordt continue in de klassen aandacht 
aanbesteedt. De school is altijd in de mogelijkheid om eventueel het 
Samenwerkingsverband in te schakelen. 
 
Directie is aangehaakt bij een club binnen Akersloot, waarin 
vandalisme/drank en drugsgebruik wordt besproken. Deze club bestaat 
uit burgemeester, Politie, Bureau Halt, jongerenwerkers, directeuren van 
de Brug en de Rembrandt. De jeugd in Akersloot is momenteel 
zorgwekkend. De burgemeester gaat ook de ouders op gedrag 
aanspreken. Het kan alleen slagen om met alle partijen in gesprek te 
gaan. 
 

❖  Formatie 
Het team is er nog niet uit. Binnenkort gaan er nog vacatures uit. Nu is 
de transitieperiode begonnen. Het komende schooljaar starten we met 
8 groepen en in januari 2023 komt er een 3e kleutergroep bij. 

❖ Vakantierooster en studiedagen 
Studiedag van donderdag 23 februari wordt omgezet naar oktober. 
Precieze datum nader te bepalen. 
Maandag 21 maart Blosse experience. Link zal worden gestuurd naar de 
MR-leden 
Nieuwe MR vergadering gepland: 12 mei 2022. 
❖ Verslag GMR 

Geen verslag 

❖ Rondvraag 
Hoe gaat het met Esther? 
Esther is aan het re-integreren. Ze voelt zich iets beter, vooral als ze met 
de kinderen werkt. Meester Jos blijft tot de meivakantie. Er wordt 
gekeken of Rimke 4 dagen ingezet kan worden. 
 
Wordt het digitale rapport nog geëvalueerd? 
In sommige klassen zijn de ouders nagevraagd hoe zij het rapport 
vonden. Sommigen hadden nog moeite met het digitale rapport, omdat 



 

 

er niets tastbaars was voor opa en oma. Ook kreeg ik te horen van 
enkele ouders dat de ouders in groep 4 het niet zo fijn vonden. De 
werkgroep zal het nieuwe rapportfolio zeker gaan evalueren. 
Naar de ouders van groep 4 is gecommuniceerd dat er een summier 
rapport zou komen in verband met de afwezigheid van de leerkracht.  
 
Vanaf 14 april is de tevredenheid enquête beschikbaar. Deze is Blosse 
breed en heeft nog geen einddatum. 
 

❖ Afsluiting om 20.15 uur 
 


