
Notulen MR vergadering 8 februari 
 
Locatie:  via Teams 
Datum:  8 februari 2022 
Tijdstip: 19.30 uur 
Aanwezigen:  Wendy en Monique (oudergeleding) 
  Noortje en Simone ( personeelsgeleding)   

Gillian Garritzen ( directie) 
 

Opening: 

Wendy heet iedereen van harte welkom.  

Notulen vergadering 14 december: 

Er zijn geen op-/aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en kunnen gepubliceerd 

worden.   

Tussentijdse evaluatie schooljaarplan: 

1. Didactisch coachen: zijn goed op weg en het ziet ernaar uit dat dit doel dit jaar wel behaald 
wordt. Alle leerkrachten en onderwijsondersteuners zijn gefilmd en de eerste 
beeldcoachgesprekken hebben ook plaatsgevonden. Nu in februari/ maart vinden de 2e 
rondes plaats. Hier wordt gelet op de leervragen, die ze zelf hebben geformuleerd. De 
leerkrachten zijn bewust bezig met "op hoger niveau lesgeven", waarbij ze gebruik maken 
van het EDI-model en de 4 sleutels.  

2. Projectplan Taal/ lezen: De scholing voor het team zal volgend schooljaar plaatsvinden, 
omdat er dit schooljaar helaas geen plek meer was. Wel heeft het team uitleg gehad over de 
aanpak van close reading en taxonomie van Bloom (meer kritisch leren denken). 
Groepsdoorbrekend werken zal na de carnavalsvakantie weer worden opgepakt. Hier waren 
we mee gestart, maar door de corona en het werken in bubbels, was dit even niet mogelijk.  

3. Projectplan welbevinden: dit loopt. De op-/aanmerkingen van Monique zijn nog aanpast. 
Binnenkort zal er nog een sociale veiligheidsmonitor worden afgenomen.  

4. Projectplan executieve functies: Dit was even opgeschort, i.v.m. de drukte op school. Dit 
wordt na de carnavals vakantie opgepakt. Dit schooljaar zullen 3 van de 5 functies nog 
worden aangeboden. Het volgend schooljaar wordt dit verder afgehandeld. 

5. Projectplan VVE: volgende week donderdag 17 februari vindt er een gesprek plaats. Dan 
wordt verder nog eens alles besproken over de VVE, BSO, talentontwikkeling. Het MIK staat 
ook open voor ontwikkeling en meer samenwerking. In toekomst sluit MIK ook aan bij 
scholing.  

 
Uitbreiding uren kleuters: 
Dit wordt nog gecommuniceerd naar ouders. Eventueel een idee om ouders dit persoonlijk te 
vertellen (bijvoorbeeld bij oudergesprekken) i.p.v. de mail.  
 
Begroting: 
Afgelopen vrijdag 4 februari heeft er een begrotingsgesprek plaatsgevonden. Dit was een positief 
gesprek. Alle medewerkers kunnen blijven. Ook was er zelfs mogelijkheid tot uitbreiding van uren 
voor juf Monique.  
 
Bijeenkomst GMR 22 maart 
We hebben besloten dat we hier niet bij aansluiten, omdat we van mening zijn dat we hierin geen 
meerwaarde zien.  



 
Wvttk: 
Monique:  
-schooldeuren gaan om 8.20 uur open. Met regelmaat worden de deuren later geopend. Hierdoor 
ontstaat ergernis bij ouders.  
-Is er een bewuste reden, dat er niet gecommuniceerd wordt over een langdurige afwezigheid van 
een leerkracht/ ondersteuner? Wanneer meer duidelijkheid is, dan wordt dit gecommuniceerd naar 
ouders toe.  
-100-jarig bestaan: eerste ideeën zijn al gecreëerd. Hier wordt verder nog over gecommuniceerd.  
 
Rondvraag 

We sluiten de vergadering om 20.30 uur.  

Eerstvolgende vergadering vindt plaats op dinsdag 5 april.  

De volgende punten komen dan aan bod:  

Begroting, uren, vakantiekalender en studiedagen.  


