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MR vergadering 

 

Datum: 30 juni 2022 

Tijd: 16.30 uur 
Plaats: De Lei 

Voorzitter: Chantal Verhaar 
Notulist: Kristel van Goozen en Chantal Verhaar 
Aanwezig: Chantal Verhaar, Hester Beelen, Jelle van der Veen,  , Kristel van Goozen, Astrid 

Hofmans 
Afwezig: Petra Bothof, Mieke de Sterke, Violeta Djordjevic 

 

Agenda: 

1. Opening, Mieke’s laatste vergadering, zij is niet zelf meer aanwezig maar is via de mail (en nu 

met een bos bloemen) heel hartelijk bedankt voor haar inzet en bijdrage de afgelopen jaren.  

 

2. KC Raad – tijdelijk geschrapt tot er wellicht volgend jaar meer ruimte is om  

 

3. Ingebracht door MT 

• Schoolgids nu vanuit Vensters (instemmen) 

Pag 7: uitleg  geven kort over unit 1 

Pag 21: ouderbijdrage 35 euro  

Pag 33: indien mogelijk studiedagen toevoegen 

MR stemt in met de schoolgids 

• Schoolplan evaluatie 

Studiedagen zitten erg vol, maar dit varieert per studiedag. Sommige momenten meer ruimte 

voor nieuwe zaken/studie. 

Kost taal integreren in WO niet teveel tijd, waarom is dit een doel? Toelichting wordt gegeven 

dat dit niet volledig taal is, maar bijv. een opstel schrijven, brief schrijven, dit zijn geen kant en 

klare lessen dus kost wat tijd om in te bouwen. In unit 4 is daar al wat meer ervaring mee.  

 

Ouders betrekken: het periodieke inloopmoment waar we over hadden gesproken voor ’s 

middags gaat er zeker nog wel komen, maar juist in de ochtend om half negen tot kwart voor 

negen. Eventueel ook vermelden dat ouders ook het plein op mogen na school om de 

leerkrachten aan te spreken die daar staan. 

 

Positieve feedback op rots en water, de training slaat heel erg aan bij sommige kinderen. Dit 

wordt volgend jaar herhaald en krijgt een nog meer geïntegreerde aanpak. Het invullen van het 

boekje gaat ook op school deels gebeuren, zodat dat wat soepeler gaat. Volgend jaar wordt een 

inhaalslag gemaakt voor leerjaar 5 en 6. 

 

Nieuwe werkwijze van rekenen die is opgesteld met Edupos wordt ingevoerd. Daarmee laten we 

de weekaanpak van Snappet los maar wordt domeingerelateerd gewerkt. Dus niet per dag ander 
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onderwerp, maar bijv. een week puur werken aan meten, een week puur werken aan geld etc. 

Per domein worden dan de snappetlessen daarop geselecteerd en hierin is ook weer 

onderscheid gemaakt in de niveaus van rekenen.  

• Eindopbrengsten 

Groep 8 is met begrijpend lezen goed uitgekomen, met rekenen nog niet, maar dat is ook 

onderdeel van het programma ‘goed worden, goed blijven plus’ dat gedraaid gaat worden 

volgend jaar. Er zitten nog wat wisselingen in de scores maar Barbara heeft daarin een overall 

lijn en nuance kunnen schetsen, waarbij het ook van belang is om naar een wat langere periode 

te kijken dan alleen een M-toets en een E-toets, maar ook over jaren heen. Ook het project 

“goed worden, goed blijven plus” gaat hierbij helpen. 

• Update subsidie pilot leerpleinen 

Subsidie is binnen, 20.000 euro vanuit het samenwerkingsverband en 20.000 euro moet de 

school zelf vanuit de NPO gelden worden ingezet. Er is een deel besteed aan de leerpleinen voor 

de onderbouw, resterende delen zullen ook bijv. aan begeleiding Edupos worden besteed.  

• Handreiking opvang door ouders 

Is bij GMR al langs gekomen maar nog niet hier intern. De algemene lijn van de stichting wordt 

ook voor de Lei gevolgd, er wordt geen opvang door ouders verzorgd. 

• Informatie avond hoe was het  

46 ouders live aanwezig, 66 ouders online. Er is een terugblik gegeven, de speerpunten voor 

komend schooljaar zijn aan bod gekomen en via werkvormen hebben ouders input kunnen 

geven op rapportfolio/kindgesprekken/doelenblad, Naschoolse Activiteiten , 

oudercommunicatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en die input is meegenomen op de 

studiedag.  

 

4. GMR 

• Nieuws van laatste GMR door Hester 

Geen nieuws, want huidige MR valt weer samen met GMR.  

5. Overig 

• Vorming nieuwe MR 4 nieuwe leden 

• Algemene MR reglement op Stichtingsniveau – Chantal ondertekent machtigingen 

• Vergaderplanning voor volgend jaar, de data van de GMR worden pas vandaag besproken en 

daarna zal de agenda voor de MR meetings worden opgesteld en gedeeld.  

• Jaarverslag MR – Chantal maakt een jaarverslag voor de laatste keer. 

• Stukje nieuwsbrief – Chantal maakt een stukje nieuwsbrief, notulen bijwerken door Nicky.  

• Verzoek OR: herziening ouderbijdrage van 30 naar 35 euro, omdat de stappen naar het 

‘oude’ bedrag dan wat gelijker verdeeld zijn. 

MR is akkoord. Chantal koppelt dit terug. 

6. Rondvraag – geen vragen 

7. Sluiting 

 

Actiepunten: Kristel: nieuwe vergaderingplanning voor volgend schooljaar  
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