
  

 

MR vergadering: 16 november 2021 

Aanvang:  19:45 
Locatie:     Maria 
Notulant:  Mayke 

 
 

 Onderwerp: Actie 
 opening  

1 Vaststellen notulen 27-09-21 
Vastgesteld 

 

2 Mededelingen: 
- 

 

3 Jaarplan met WIG-kaarten 
- Jaarplan KD5 Onderwijsassistent 
In dit KD is beschreven dat de onderwijsassistent in groep 4 wordt ingezet, terwijl 
besproken is dat de onderwijsassistent gedurende het jaar tevens ondersteuning zal 
gaan bieden in de groeiende kleutergroepen. Paul verduidelijkt dat de 
onderwijsassistent gedurende het jaar zal ondersteunen waar nodig binnen de 
mogelijkheden, waarbij deze verbonden blijft aan groep 4.   
- WIG-kaarten 
De WIG-kaarten geven zicht in alle ontwikkelingen, het valt PMR en OMR op dat veel 
ontwikkeling gaande is. De ontwikkelingen komen voort uit de jaarplannen en zijn 
afgelopen jaar aangevuld door de inzet van de NPO-gelden. PMR geeft aan dat deze 
ontwikkelingen merkbaar groeien in de school. OMR merkt verschil in hoeveel zij 
meekrijgen van de ontwikkelingen ten opzichte van andere ouders. Paul vraagt zich af 
hoe ouders meer meegenomen kunnen worden in de ontwikkelingen en opties zoals 
een schoolbrede informatiefolder en een webinar worden kort aangehaald.    
- WIG-kaart Sociaal-emotionele ontwikkelingen 
In deze kaart staat een roodgedrukte zin waar geïnsinueerd wordt dat de lessen van 
Rots & Water preventief worden gegeven aan alle groepen. Dit is echter nog niet 
bepaald en ook de verwachte collega’s die de training oorspronkelijk zouden volgen 
zijn gewisseld. Deze kaart moet aangepast worden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul 

4 Eindtoets gr. 8 
Er is door de IB-er onderzoek gedaan naar eindtoetsen voor groep 8. De huidige 
eindtoets (Dia-eindtoets) vraagt een flinke tijdsinvestering en het lijkt dat met name 
voor de zwakke leerlingen de opgaven te complex zijn en frustratie opleverde. Ook 
blijkt de toets minder adaptief dan verwacht. De volgende eindtoetsen zijn 
onderzocht: Route 8, AMN, Centrale Eindtoets en IEP. De conclusie van het 
onderzoek is dat Route 8 het best aansluit bij de visie en het protocoladvisering. 
Paul licht toe dat de AMN een kleine organisatie is en zich vooral richt op groep 7 met 
een groot voortraject. Dit voortraject is bedoeld om meer informatie te krijgen voor 
een passend advies. In gesprekken met het voortgezet onderwijs wordt duidelijk dat 
de adviezen goed worden gegeven, een groot voortraject is dus niet nodig.  
 
De MR stemt in met het aannemen van de eindtoets Route 8 startend in de huidige 
groep 8.  
 
Bij Route 8 is het mogelijk om de Adaptieve, Digitale, intelligentietest (ADIT) af te 
nemen in groep 6, 7 en 8. De ADIT geeft zich in de cognitieve mogelijkheden van een 
leerling en geeft onderbouwing op het schooladvies in relatie tot Route 8. De 
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zorgcoach van Skipov adviseert de ADIT af te nemen, de toets wordt dan bekostigd 
door school.  
Het CT geeft aan de ADIT in de huidige groep 7 uit te willen proberen, tevens om de 
ingezette interventies in beeld te brengen. De MR ontvangt graag eerst meer 
informatie over de inhoud van de ADIT, voordat hiermee wordt ingestemd.  
Mocht er instemming komen, dan is het van belang een goede evaluatie uit te voeren 
van de ADIT waarbij kinderen, ouders en leerkrachten worden meegenomen.  
 

 
 

Paul 

5 Prognose leerlingaantallen 
- Leerlingenaantallen 
Op dit moment telt de school 216 leerlingen. Dit zijn net geen 9 groepen. Volgend 
jaar groeit de school naar 235 leerlingen (voor zover nu bekend). Paul hoopt 9,4 
formatieruimte te krijgen voor groepsbezetting. Vooralsnog is het een uitdaging 
groepen te maken van deze aantallen. De komende leerjaren 3 en 5 zijn groot. De 
OMR vraagt zich af wanneer leerlingen geweigerd worden. Paul geeft aan 
terughoudend te zijn naar gezinnen uit verdere gebieden.  
 

 

 

6 GMR onderwerpen: /  
7 OR onderwerpen: Paul en Rita hebben gesproken met leden van de OR waar meer 

afstemming is gezocht. Het gesprek was positief. De financiën worden gebruikelijk 
aan het einde van het jaar gecontroleerd  door de MR, dat is tot op heden niet 
gebeurd. Deze zijn onderweg.  
 

 

8 Ingekomen post: / 
Ingekomen mail: / 
 

 

 
Rondvraag en sluiting  
- 

Agenderen voor volgende vergadering: 
 

Planning MR-vergaderingen Notulen 
13/20 januari afscheid Anita + Jenneke  
26 januari Mayke 
31 maart Mayke 
18 mei Mayke 
28 juni + etentje Mayke 

 

Rooster van aftreden 
Personeel Ouders 

Eline(juli 2023) Sanne (juli 2023) 
Mayke (juli 2022) Anke (juli 2022) 
Anita (juli 2021) Jenneke (juli 2021) 
Susan (juli 2024) Janine (juli 2024) 

 

 


