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1.Opening: 
Marjolein opent de digitale vergadering en heet iedereen welkom. 
Marjolein heeft de MR documenten ontvangen van Patrick en zal het aangepaste 
huishoudelijke reglement doorsturen binnen de MR. 
 
2. notulen en mededelingen  

- Notulen GMR 
NPO zomerschool: Nog geen concreet plan wat hiermee gebeurt. Dit ligt nog bij 
Dynamiek. 

- Notulen Kinderraad 
De kinderraad zal 4x per jaar plaatsvinden. 

- Update traject ouderverenigingen 
Oudervereniging moet voldoen aan wettelijke bepalingen (WBTR).  
 Bijeenkomst ouderverenigingen is door Meerlo ook bezocht. Het is nog 
 niet duidelijk of de oudervereniging in deze vorm blijft bestaan. Er komt 
  een voorstel vanuit de GMR, waarna alle ouderverenigingen 
hierover  tegelijkertijd worden geïnformeerd en daarna een keuze kunnen 
maken. 

- Brief Wij ouders van Dynamiek 
Groep ouders die zich heeft gebundeld en een brief heeft gestuurd naar het 
 bestuur van Dynamiek ivm de zorgen die ze hebben rondom corona en het 
 landelijk beleid hierin. Het bestuur heeft hierop gereageerd en zal met een 
    klein aantal ouders hierover in gesprek gaan. 
 
3. Jaarplan 
De financiële balans ziet er momenteel goed uit op Megelsheim. Een duidelijk 
overzicht zal in een volgende vergadering volgen. Een positief saldo aan het 
einde van dit schooljaar kan (zonder restricties) worden meegenomen naar het 
volgend schooljaar. 
Op Dynamiek niveau kunnen de aangekondigde bezuinigingen vooralsnog goed 
worden opgevangen. 
Pestprotocol: Er komt een Dynamiek raamwerk waar door iedere school een 
eigen kleur aan kan worden gegeven. Miriam zal hier binnen het 
directeurenoverleg druk op uitoefenen om dit zo spoedig mogelijk te 
verwezenlijken. 
Er worden momenteel diverse mogelijkheden bekeken/naast elkaar gelegd om 
pesten en sociale vaardigheden aan te pakken binnen de school.  
 



4. Schrijfonderwijs 
De zorgen vanuit de oudervereniging rondom het schrijfonderwijs worden 
besproken. Er wordt door Marjolein teruggekoppeld dat er aandacht is en blijft 
voor het schrijfonderwijs, maar dat dit wel in verhouding is ten opzichte van de 
andere vakken. De leerlingen uit de bovenbouw zijn niet in groep 3 gestart met 
het blokschrift, wat met zich meebrengt dat zij meer moeite hebben moeten doen 
om zich dit eigen te maken. 
Jules geeft aan dat het algemene beeld is dat de leerlingen in het schrijfschrift 
(schrijfles) het blokschrift voldoende beheersen, maar dat het voor een aantal 
leerlingen moeizamer gaat buiten de schrijfles. 
Mochten ouders zich specifiek zorgen maken over het schrijven van hun kind, 
dan kunnen ze zich richten tot de eigen leerkracht. 
 
5. Dynamiek Vakantierooster 2022-2023 
Ter informatie, de grote lijn die Dynamiek breed is uitgezet. De precieze 
invulling van specifieke studie- of vrije dagen binnen Megelsheim komt op een 
later tijdstip. 
 
6. Eerste aanzet beleid snipperdag 
De opzet die Miriam heeft gemaakt waarin de kaders worden vastgesteld wordt 
besproken binnen de MR. De MR staat positief tegen het invoeren van een 
snipperdag, dus wanneer dit mogelijk is wordt deze ingevoerd. 
 
7. Uitkomsten meting sociale veiligheid leerlingen groep 5 t/m 8 
Resultaten zijn (ongeveer) hetzelfde als afgelopen jaren, een stabiel beeld. 
Aandachtspunten vanuit de meting: optreden van de leerkracht en opstelling van 
de leerling. 
Resultaten worden momenteel nog op klassenniveau besproken, waardoor 
aandachtspunten nog beter kunnen worden uitgelicht en aangepakt. Feedback 
wordt voor 1 februari teruggekoppeld naar Miriam. Zij zal dit doorzetten naar de 
inspectie. 
 
8. MR-aangelegenheden 
- 
 
9. Rondvraag 
Mieke: Hoe staat het met het niveau van de leerlingen na terugkomst van een 
vakantie van 3 weken?  
In de onderbouw (groep 3) wordt hier zeker hinder van ondervonden. Met name 
het tempo (vlot lezen) loopt hierdoor vertraging op. Hierdoor zijn we iets 
vertraagd in het lesprogramma en zal de cito worden uitgesteld. De rapporten 
worden op de aangegeven datum uitgereikt, maar de voortgangsgesprekken 
worden verschoven, zodat de cito resultaten hierin kunnen worden 
meegenomen. 



Verder was het opvallend dat er een aantal kinderen onrustig/verdrietig waren 
op het moment dat de extra week vakantie begon. We zijn dus extra alert op het 
welbevinden van de kinderen. 
In de bovenbouw speelt dit in mindere mate. Zij kunnen bij bijv. quarantaine 
snel online aansluiten. De dag duurt dan wel lang achter een chromebook!  
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datum 
 

agendan
r. 

Actie Wie Wanneer 

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

team 2021-2022 

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

Kim (mail van 
Marjolein) 

zsm 

7-10 5 Schoolgids aanpassen en doorsturen 
binnen MR 

Miriam zsm 

25-11 5 Aanpassen pestprotocol, 
terugkoppeling OMR 

Miriam/team zsm  

20-1  reactie OV schrijfonderwijs Marjolein zsm  

 


