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1.Opening: 
Patrick opent de vergadering en heet Imke van harte welkom bij de MR! 
 
2. Mededelingen 
Notulen GMR worden ter kennisgeving aangenomen. 
 
3. Huishoudelijk reglement 
Marjolein is lid vanaf augustus 2017.  
Dit wordt aangepast en daarmee wordt het reglement definitief gemaakt. 
Jaarlijks terug laten komen op de MR agenda (mei). 
 
4. M-analyse schooloverzicht 
LOVS Schooloverzicht M-toets 20-21 
Schooloverzicht wordt door Miriam toegelicht. Scores zijn goed. De M toetsen 
zijn dit jaar i.v.m. de lockdown later afgenomen dan andere jaren. Hierdoor kan 
de vaardigheidsscore een enigszins vertekend beeld geven en zal de groei 
richting de E toetsen minder groot zijn. Dit laatste i.v.m. de korte periode tussen 
de M en E toetsen. 
M-analyse 2021 OPO 
Begin schooljaar ambities vastgesteld. We zijn een school met een gemiddelde 
leerling populatie en hier zijn de ambities op afgestemd. Doelen zijn goed 
behaald met uitzondering van begrijpend lezen. Dit is Dynamiekbreed een 
aandachtspunt. 
Mieke: Opvallend is dat groep 5 over meerdere jaren een jaargroep is waarbij 
beneden gemiddeld wordt gescoord. 
Dit is door school ook gesignaleerd. Martine voegt hieraan toe dat er momenteel 
door de school wordt bekeken welke doelen er voor CITO moeten zijn 
behandeld en dat de methode in de toekomst minder strak wordt gevolgd, maar 
er meer wordt gekeken vanuit leerlijnen om op die manier alle doelen vooraf te 
hebben behandeld. 
 
5. Begroting en formatie 
In de komende jaren is er een leerlingdaling te zien. Dit betekent een krimp in de 
begroting, maar er zijn wel extra inkomsten vanuit de NPO gelden.  
Er is bij ons op school gekozen voor minder inzet van onderwijsassistenten en 
meer inzet van leerkrachten om voor zover mogelijk de groepen niet te groot te 
maken. 



Jolanda Hotzelmans is komend schooljaar als extra KT/adviseur ter investering 
in kwalitatief goed onderwijs voor de leerlingen van nu en in de toekomst. Zij 
kijkt mee op welke manier we ervoor zorgen dat de NPO gelden de komende 2 
jaar zo worden ingezet dat we er daarna ook profijt van hebben. 
De PMR stemt in met de begroting en de formatie.  
 
6. Overlegmodel-taakbeleid 
Miriam geeft een toelichting op het overlegmodel-taakbeleid. 
Iedere leerkracht heeft een opslagfactor (op dit moment 45%). Dit krijgt iedere 
leerkracht boven op de lesgebonden uren ter voorbereiding, administratie en 
gesprekken. Daarnaast zijn er uren ter professionalisering en zijn er uren rondom 
taakbeleid (organisatorisch en inhoudelijke taken binnen de school). 
De opslagfactor is nu voor iedere leerkracht 45%, maar hierin is een 
bandbreedte tussen 35% en 45%. Hierin willen we komend schooljaar gaan 
differentiëren, hierbij kijkend naar de taken die een leerkracht heeft en bijv. de 
groepsgrootte/aantal zorgleerlingen. Het zal dan gaan om 40% of 45%. Hierdoor 
komt er iets meer ruimte om de taken zo goed mogelijk evenredig te verdelen.  
PMR stemt in met het overlegmodel. 
 
7. Vakantierooster-jaarplanner-onderwijstijd 
Kleuters komen komend schooljaar ook iedere woensdag naar school. Hierdoor 
maken ze veel uren, waardoor zij een aantal dagen vrij worden geroosterd. 
We moeten kritisch blijven kijken naar het aantal onderwijsuren in de midden- 
en bovenbouw, zodat zij voldoende onderwijstijd krijgen en op welke momenten 
we studiedagen inplannen. 
De studiedagen worden ook ingepland op de vrije dagen van de kleuters, zodat 
er geen onderwijstijd voor de midden- en bovenbouw verloren gaat. Op deze 
dagen is er afwisselend een studiemoment voor de diverse units. De leerkrachten 
van de onderbouw vangen dan de groepen op van de unit die op dat moment een 
studiemoment heeft. 
Marjolein: Mooi om te zien op welke manier de extra studiemomenten worden 
ingezet, maar voor groep 3 zijn het wel erg veel vrije dagen. Miriam geeft aan 
dat er evengoed meer dan voldoende onderwijstijd is in de onderbouw. 
Miriam gaat bekijken of er een aantal momenten zijn dat groep 3 wel naar 
school kan gaan en groep 1-2 evengoed vrij heeft. Dit wordt nog 
teruggekoppeld. 
Mieke: Belangrijk om in de communicatie aan te geven dat studiemiddagen voor 
kinderen geen vrije momenten zijn voor leerkrachten, maar duidelijk maken wat 
er op deze momenten gebeurt op gebied van onderwijsontwikkeling. Ouders 
hebben behoefte aan duidelijkheid en uitleg. 
Afspraak: Vakanties worden alvast gecommuniceerd richting ouders. 
Studiedagen worden op een later moment (wanneer studiemomenten onderbouw 
helder zijn) gedeeld door Miriam (inclusief toelichting). 



 
8. Rondvraag 
Miriam: Volgende vergadering zal jaarplan NPO gelden worden gedeeld en 
toegelicht. 
Marjolein: Bericht op ISY rondom formatie volgend jaar graag pas nadat MR 
overleg heeft plaatsgevonden. 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op  
donderdag 1-7-2021 om 20.15 uur. 
 
 
 
 
ACTIELIJST MR         BS MEGELSHEIM        2020-2021 
 

 
datum 
 

agendan
r. 

Actie Wie Wanneer 

14-5 3 Beleid chromebooks team Schooljaar 
2020-2021 

14-5 4 Analyse CITO / jaarplan Miriam/ 
Hubertine 

? 

23-6 6 Onderwijsaanbod leerlingen die 
leerstofaanbod basisonderwijs hebben 
doorlopen. 

team 2020-2021 

12-11 5 Contact OV uitwisseling met MR Martine zsm 

12-11 5 Bevoegdheden MR-leden bekijken en 
aanpassen  

Kim - Miriam zsm 
 

20-5 3 Huishoudelijk reglement aanpassen 
en opslaan binnen MR bestanden 

Kim zsm 

20-5 7 Studiemomenten groep 3 opnieuw 
bekijken/minderen waar mogelijk. 

Miriam zsm 

 


