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1. Opening vergadering 
 
Mevr. van der Slikke opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Kennismaking met Dhr. Wierenga (interim-directeur)  
 
Dhr. Wierenga stelt zichzelf voor. Hij was in het verleden al als leerkracht en bovenschoolse directeur 
betrokken bij de APS. In verband met de tijdelijke afwezigheid van dhr. Goudappel zal hij het MT 
ondersteuning bieden en noodzakelijke taken van de directeur op zich nemen.  
 
2. Mededelingen vanuit het MT 
 
- De afgelopen periode was lastig in verband met COVID-19. Bovendien zijn ook enkele collega’s geblesseerd of 
ziek geworden.  
- De m-Cito toets is afgenomen en er waren diverse uitstapjes (kinderboerderij, theater)  
- Het verslag van de audit zal bij de aankomende studiedag worden besproken. Er zal een reactie worden 
geformuleerd die, samen met de reactie daarop, op een later moment ook met de MR zal worden besproken.  
- De powerklas is weer opgestart 
- De bespreking van het schoolfonds door de MR is in verband met de afwezigheid van dhr. Goudappel 
uitgesteld. Er wordt besproken dat er een brief zal worden gestuurd waarin ouders aan de betaling van het 
schoolfonds zullen worden herinnerd. 
- De afhandeling van een voorval in groep 4 is besproken. 
 
3. Gedrag tijdens de pauzes op het plein 
 
Mevr. van der Slikke herinnert eraan dat tijdens een vorige MR het gedrag van kinderen tijdens de pauzes op 
het plein is aangekaart met de vraag om dit in het team te bespreken. Mevr. van der Maas geeft aan dat er 
geen teamoverleg is geweest waarin dit besproken is. Mevr. van der Slikke geeft aan dat het probleem urgent 
is. Afgesproken wordt dat hier alsnog door het team, en in overleg met de KSH, naar gekeken wordt. Mevr. van 
der Slikke oppert verder het idee van ‘pauzesport’, waarin de kinderen tijdens de pauze in verschillende 
gekleurde zones een bepaalde activiteit doen. Op dit voorstel wordt positief gereageerd en mevr. van der 
Maas geeft aan dat dit concept verder besproken en mogelijk uitgewerkt zal worden. Op een volgende MR 
vergadering zal hierop worden teruggekomen.  
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4. Notulen 20-01-2022 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.  

 

5. Resultaten cito M-toetsen 

Mevr. van der Maas geeft aan dat het afnemen van de M-Cito toetsen lastig was in verband met COVID-19 (en 

de daarmee gerelateerde afwezigheid van hele klassen). Er was de hoop dat de Cito score zou aangeven dat 

het oude niveau weer gehaald zou worden (van voor COVID-19), maar dit is helaas niet het geval. De 

resultaten, groepsniveaus en daaruit voortvloeiende knelpunten en een plan van aanpak zullen verder 

besproken worden op de aankomende studiedag. Mevr. Mertens vraagt of het mogelijk is dat bij de rapporten 

ook de Cito score getoond kan worden, of dat deze kan worden ingezien. Mevr. van der Maas en Mevr. de 

Lange geven aan dat inzage altijd mogelijk is en dit in de bovenbouw al standaard op de rapporten te zien is. 

Hier zal in een volgende MR vergadering op terug worden gekomen. 

 

6. Rondvraag 

- Mevr. Mertens vraagt (nogmaals) of naar ouders gecommuniceerd kan worden als een leerkracht vervangen 

wordt en er iemand anders voor de groep staat. Mevr. de Lange geeft aan dat dit door drukte niet altijd 

gebeurt maar dat dit voortaan wel moet gebeuren.  

- Mevr. Mertens vraagt of de lekker fit muur nog actief is of wordt. Mevr. van der Slikke vraagt (nogmaals) om 

aandacht voor gezonde traktaties en eten tijdens de pauzes. Aan alle beide punten zal aandacht worden 

gegeven in de komende nieuwsbrief. 

- Mevr. de Fockert vraagt of naschoolse gym weer zal beginnen na de vakantie en het afschalen van 

coronamaatregelen. Mevr. de Lange geeft aan dat ze denkt van wel.  

- Mevr. de Fockert stelt voor dat het gebruik van de zie-je-zo-app door de APS gepromoot zou kunnen worden. 

Deze app stimuleert kinderen om met elkaar buiten te spelen. Het team zal deze suggestie overwegen.  

- Mevr. van der Maas vraagt stelt voor om een volgende MR vergadering te bespreken welke veranderingen, 

die door de COVID-19 pandemie nodig waren, goed waren en behouden zouden moeten worden als de 

coronamaatregelen weer verdwijnen. Als voorbeelden worden genoemd: ouders niet in de school en 10 min 

inloop. Besproken wordt om een lijstje van dit soort veranderingen tijdens een volgende MR vergadering te 

bespreken. Het punt van het naar de klas brengen van kinderen (kleuters), als de school begint, wordt verder 

besproken. Iedereen is het erover eens dat het goed is om vast te houden aan de regel dat ouders ’s ochtends 

hun kind niet naar de klas brengen, in het belang van rust voor de kinderen. Mevr. van der Slikke stelt het 

houden van inloopochtenden voor. Er wordt besproken dat het goed is om te zoeken naar manieren waarop 

ouderbetrokkenheid verhoogd kan worden.  

 

 

 


