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1.Opening      
Patrick opent de vergadering en heet Miriam welkom.   
Miriam en de OMR stellen zich aan elkaar voor. 
 
2. Werkplan/jaarplan MR 
Er is een jaarplan van enkele jaren geleden en een jaarplan vanuit het CNV.  
Op het jaarplan zullen jaarlijks terugkerende items staan. Daarnaast komen er 
speerpunten op te staan die specifiek in dat jaar aan de orde komen. Deze 
speerpunten komen vanuit de MR zelf. 
Het jaarplan dat er ligt lijkt redelijk volledig te zijn, maar mist de analyse van de 
CITO toetsen. De data bij het jaarplan komen vanuit de personeelsgeleding van 
de MR en de directie. Volgende vergadering is dit (voor zover mogelijk) klaar. 
 
3. Agendapunten vanuit de OV 
Schrijven: 
Ouders maken zich zorgen om het handschrift van de kinderen. Deze zorgen 
worden door het team gedeeld. Er wordt minder geschreven dan voorheen door 
de toename in het gebruik van digitale hulpmiddelen. Veel kinderen gaan na de 
middenbouw hun eigen handschrift ontwikkelen dat bestaat uit een combinatie 
van schrijf- en blokletters. 
Hierdoor zijn we vorig schooljaar gaan kijken naar andere mogelijkheden, zoals 
het aanbieden van blokschrift i.p.v. verbonden schrift. Voordelen hiervan zijn 
onder andere dat het makkelijker is aan te leren en de leesbaarheid van het 
handschrift in veel gevallen beter wordt. Na een voorlichting over de verschillen 
tussen deze schriften is er gekozen om over te stappen op het blokschrift. Dit 
eerste jaar is het voor veel kinderen in de midden- en bovenbouw nog moeilijk 
om ineens de overstap te maken. We verwachten op termijn de resultaten 
hiervan te zien. Kim stuurt een mail naar de OV om de overstap op het 
blokschrift nader toe te lichten. 
Chromebooks: 
Er is nog geen beleid/protocol rondom het gebruik van chromebooks. Dit wordt 
gemist door ouders en leerkrachten. In deze coronatijd is er door Dynamiek wel 
een protocol opgesteld voor het thuiswerken met de chromebooks. Dit protocol 
zal worden omgezet in een duidelijk beleid voor ouders en leerkrachten. 
Speelveldje: 
Henk Vissers zou in het voorjaar het grasveld opknappen, maar door de droogte 
is dit in overleg verplaatst naar het najaar. 



 
4. Toelichting Miriam op uitgestelde agendapunten: 
Formatie: 
De groepsindeling is rond en zit in een afrondende fase wat betreft de invulling 
van dagen etc. 
De werving van een nieuw KT lid zal hopelijk eind volgende week worden 
afgerond.  
Begroting: 
Miriam heeft de begroting nog niet ingezien en zal dit een volgende vergadering 
terugkoppelen. 
Analyse CITO M scores: 
Deze analyse wil Miriam komend jaar graag koppelen aan het jaarplan, zodat 
deze analyse meer inhoud krijgt. 
Je ziet dan de cijfers van de CITO toetsen gekoppeld aan het plan wat we er 
vervolgens als team mee doen. 
De CITO E toetsen zullen komend schooljaar als een soort entreetoets worden 
gebruikt. De precieze invulling hiervan volgt nog. 
TSO: 
Vraag die vanuit de OMR nog leeft is waarom Spring in dit plaatje niet is 
benaderd voor het aanbieden van TSO.  
Dit heeft er mee te maken dat dit niet per school, maar stichtingbreed is 
opgepakt en Dynamiek hier niet voor heeft gekozen. 
De keuze die er ligt vanuit Dynamiek wordt door de MR als beperkt ervaren. Dit 
is op meerdere scholen een discussiepunt. 
Dynamiek is er geen voorstander van om ouders/vrijwilligers te laten 
surveilleren. Dit wordt niet op iedere school op dezelfde manier weggezet. 
De OMR geeft nog aan dat, naast de financiën, de vele verschillende gezichten 
een bijkomend nadeel zijn van externe TSO. 
Miriam zal op bestuursniveau nog meer achtergrondinformatie inwinnen 
rondom dit vraagstuk en een volgende vergadering het volgende terugkoppelen: 
Wat zijn vanuit Dynamiek de argumenten die aan deze verandering ten 
grondslag liggen? 
Hoe zal het plaatje er bij een continurooster uitzien concreet weggezet in een 
schema. 
Herstart lessen op school: 
Er is een goede start geweest op school. De signalen zijn overwegend positief. 
Het is van belang dat de juiste materialen rondom hygiëne op school aanwezig 
zijn.  
Op 20 mei horen we van de regering hoe verder na 1 juni. 
Miriam wil binnen het team graag kijken welke onderwijservaringen uit deze 
tijd we vast willen houden en meenemen naar volgend schooljaar. 



De onderwijsuren die nu worden gemist hebben geen invloed op het totaal 
gemaakte onderwijsuren in 8 jaar basisonderwijs. Momenteel worden de 
normale onderwijsuren geteld. 
Er is binnen Dynamiek al gesproken over een zomeraanbod. Er is nog geen 
concreet aanbod en het zal in ieder geval geen verplichting zijn. 
 
5. Rondvraag 
Miriam: Wat zijn de verwachtingen? De MR geeft aan de open en eerlijke 
houding van Miriam tijdens deze vergadering te waarderen. Het afgelopen jaar 
is een stukje structuur gemist. Het jaarplan zal komend schooljaar weer als 
leidraad gaan dienen, zodat dit wordt ondervangen. 
Kim: Wat gebeurt er met de studiedagen na 1 juni? Dit wordt as dinsdag 
besloten. 
 
We plannen een extra vergadering op donderdag 28 mei om 20.15 uur. 
 
Patrick sluit de vergadering. 
 
Agendapunten 28-5-2020: 

 Jaarplan MR 
 Begroting 2020-2021 
 TSO plan van aanpak  
 Formatie/groepsindeling 2020-2021 

 
ACTIELIJST MR         BS MEGELSHEIM        2019-2020 
 

 
datum 
 

agendan
r. 

Actie Wie Wanneer 

14-5 2 Jaarplan MR data PMR/Miriam 28-5 

14-5 3 Mail schrijven OV Kim z.s.m. 

14-5 3 Beleid chromebooks team Schooljaar 
2020-2021 

14-5 4 Invulling TSO Miriam 28-5 

14-5 4 Analyse CITO / jaarplan Miriam/ 
Hubertine 

? 

14-5 4 Invulling formatieplan/groepsindeling Miriam 28-5 

14-5 4 Inzage begroting Miriam 28-5 

 


