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1.Opening: 
Patrick opent de vergadering. 
De MR stemt in met de nieuwe schooltijden voor groep 1 t/m 8 en het extra 
dagdeel school (woensdagochtend) van groep 1-2. 
 
2. Mededelingen 
Er zijn 2 nieuwe leden benoemd voor de RvT. 
 
3. Stand van zaken 

a. Thuisonderwijs 
Ouders geven aan dat de ontwikkelingen binnen het digitale onderwijs 
 positief zijn. Er zijn wel grote verschillen tussen kinderen. Voor een  
 aantal kinderen is er veel ondersteuning nodig en vergt het voor ouders
 veel tijd en energie om ervoor te zorgen dat het niveau op peil blijft. 

b. Aangepast reglement GMR en MR i.r.t. huishoudelijk reglement 
Patrick zorgt voor de uitwerking van het huishoudelijk reglement en stuurt dit 
door naar Miriam. 

c. Vacature OMR 
Het is vanuit de OMR nog niet gelukt om een vacaturetekst te maken. Marjolein 
zal een opzet maken en doorsturen naar Miriam. 
 
4. OPO 
Miriam volgt hierin een cursus en geeft een toelichting op de 6 uitgangspunten 
van OPO. 
Er zijn al opties om dit te gaan monitoren. Er is een softwareprogramma, 
waarvan de mogelijkheden worden bekeken om de data (toetsresultaten e.d.) die 
er al zijn naast elkaar te zetten. Daarnaast werken we op school met ParnasSys, 
methodegebonden toetsen en cito.  
OPO wordt fasegewijs ingevoerd binnen onze school. 
 
5. WMK uitkomsten 
De opvallende punten vanuit WMK worden besproken en toegelicht op welke 
manier er op school mee om wordt gegaan. 
Vanuit ouders wordt aangegeven dat de vraagstelling soms discutabel was. 
Iedereen interpreteert de vraag op zijn eigen manier en dat kan leiden tot diverse 
antwoorden terwijl hetzelfde wordt bedoeld. 



Er wordt ook geconcludeerd dat de vragenlijsten vrij positief zijn ingevuld, 
zeker gezien de periode dat de vragenlijst is afgenomen.  
Aandachtspunten: 
Leerlingen: 
Iedere leerling die zich niet veilig voelt op school is er 1 te veel! Dit is 
bespreekbaar gemaakt in de klassen en er zijn ook leerlingen in beeld. 
Moeilijkheid hierbij is dat de vragenlijst anoniem wordt ingevuld en het soms 
moeilijk is om alle leerlingen hierin naar voren te krijgen. Niet alle vragen 
waren eenduidig, dus door leerlingen ook op verschillende manieren te 
interpreteren. 
Ouders: 
Op dit moment is het lastig om diverse zaken rondom de enquête met ouders te 
bespreken, omdat ze de school niet in mogen. Het is wel belangrijk dat we op 
enige manier ouders naar binnen kunnen halen, de drempel zo laag mogelijk 
maken, zodat ouders alle belangrijke aandachtspunten rondom hun kind(eren) op 
school neer kunnen leggen en dat ook doen! 
Leerkrachten: 
Werkdruk is erg hoog. Er zijn nieuwe grote ontwikkelingen (unitonderwijs), 
waar veel energie en tijd in wordt gestoken. Verder zijn er veel personele 
wisselingen geweest binnen KT, waardoor nieuwe routes moeizamer zijn 
verlopen. 
 
6. Communicatieplan 
Martine vraagt na bij de MR in Wanssum of zij een communicatieplan hebben 
en zo ja hoe dit er inhoudelijk uitziet.  
 
7. Jaarplan 
Het jaarplan wordt toegelicht door Miriam.  
Er wordt stilgestaan bij het aantal onderwijsuren. Op welke manier kunnen we 
waarborgen dat iedere leerling voldoende uren onderwijs ontvangt binnen het 
basisonderwijs.  
Een evt. verplicht aanbod voor de groepen 7 en 8 staat in samenspraak met de 
MR in het jaarplan genoemd. Dit heeft nu geen urgentie, maar zal wel 
terugkomen op de agenda. 
Aandachtspunt technisch lezen staat genoemd binnen het jaarplan. Dit is een 
item dat binnen het team volop in de aandacht staat. Dit jaar is er ook gestart 
met een nieuwe methode technisch lezen. 
Volgend schooljaar jaarplan start schooljaar delen met MR. 
 
8. Rondvraag 
Patrick: Is er antwoord van de GMR over het veranderen van het emailadres? Ja, 
dit wordt aangepast. 



Miriam: Notulen van de GMR graag op de agenda van de MR of niet? Ja, bij 
mededelingen. 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op  
donderdag 4-3-2021 om 20.15 uur. 
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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 

12-11 5 Huishoudelijk reglement aanpassen en 
doorsturen binnen MR 

Patrick zsm 

 


