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1. Opening vergadering 
 

2. Vaststellen agenda: geen aanvullingen 
 

3. Mededelingen vanuit MT  
 

- Eind februari studiedag gehad: M CITO besproken; 
- Eind maart studiedag stichting gehad: meerkracht festival; 
- Weinig last van corona gehad maar toen kwam de griep. Zoveel mogelijk geprobeerd alles op te 

vangen. Er is een keer een groep naar huis gestuurd; 
- Groep 7 is op kamp gegaan vanmorgen. Mevr. De Lange staat nu voor de groep van Meneer Hoorn 

(8b) omdat Meneer Hoorn mee is gegaan op kamp.  De stagiaire van groep 7 en de vader van Guust 
(7) zijn ook mee als begliding. Eerste berichtgeving vanuit kamp is positief: mooi weer, lekker gegeten, 
kamerindeling was naar zin; 

- Paaslunch gehad. Organisatie was, naar de mening van de hulpouders, lastiger en rommeliger dan 
normaal; 

- Aanstaande vrijdag zijn de koningsspelen met voorafgaand een koningsontbijt; 
- Officiële audit is nu binnen, deze gaat binnenkort naar het team.  
- Rots en Water training gaat na de meivakantie beginnen bij groep 6/7. Bij groep 4 wordt de korte variant 

van Rots en Water gestart. 
 
      4. Gedrag tijdens de pauzes op het plein, vervolg 

 
Bij de grote pauzes loopt het nog steeds vaak uit de hand. Daar moet (opnieuw) weer goed naar 
gekeken worden. Kinderen geven aan zich niet veilig te voelen tijdens de grote pauzes.  
Zichtbaarheid, vergroot veiligheid. Mogelijk een groepsleerkracht mee lopen tijdens de grote pauze, met 
zichtbaar hesje? Kinderen verantwoordelijkheid geven, eventueel met hesje als aanspreekpunt. Er 
wordt van zowel volwassenen als kinderen verwacht dat ze respectvol met elkaar omgaan. 
Update: nieuwe plein: Na de meivakantie staan er twee afspraken. Met twee verschillende 
leveranciers: dit is het schoolplein, dit is wat de kinderen willen: wat zijn de kosten en de 
mogelijkheden?  
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      5.    Notulen 22-02-2022 
De vraag of de lekker fit muur besproken was: dat is zo. De lekker fit docenten hebben dit weer 
opgepakt en de leerkrachten zijn er opnieuw aan herinnert.  
 
Terugkomend op de CITO M toetsen: deze zijn in het team besproken. We hadden een stijgende lijn 
gehoopt maar zo ver zijn we nog niet. Er is een speerpunt gelegd op rekenen. Daar wordt de komende 
periode op geïntensiveerd.  
Kwaliteitskaarten moeten sneller ingevoerd worden.  
 
Audit is besproken, daar komen ook dingen naar voren waar je als team iets mee moet doen. Wanneer 
doen we wat op welke manier? 

 
 

       6.  Onrust onder ouders 
 

Er is onrust onder ouders over wat er gebeurt, wie er voor de klas staat: een stukje communicatie naar 
ouders. Ouders vinden dat er onduidelijkheid is over alles. Veel aanspreekpunten (MT) staan zelf ook 
voor de klas dus het is een beetje zoeken hoe en wat.  
Meerdere contactmomenten met de leerkracht is gewenst. Dit kan zowel telefonisch, per mail of live.  
 
Voorstel vanuit de MR: facultatief oudergesprek.  

 
 

        7. Vergroten ouderbetrokkenheid 
 

Wordt verzet naar volgende MR vergadering,  
 
 
        8. Rondvraag    
 

- Terugkoppeling naar Paaswerkgroep: grote teleurstelling dat de kinderen geen gekookt ei hadden voor 
eitje tik. Misschien volgend jaar toch weer wel? Ondanks dat er eieren weggegooid moeten worden. 
Tip: stukken fruit/groente erbij? Komkommer, snoeptomaatjes etc. (lekker fit school)  
 

 
 
        9. Sluiting vergadering 

 
 


