
   

MR vergadering: woensdag 18 mei 2022 

Aanvang:  19:45 
Locatie:     Teamkamer 
Notulant:  Mayke 

 
 

 Onderwerp: Actie 
1 opening  
2 Vaststellen notulen 31-3-22 

Vastgesteld 
 

3 Mededelingen: 
/ 

 

4 Schoolgids 
De schoolgids is doorgenomen. Ons valt op dat overmatig gebruik wordt gemaakt 
van aanhalingstekens en komma’s.  
De volgende onderwerpen mogen worden toegevoegd in het schoolplan: 
De inzet van Qrabbl’s 
Het Kinderlighthouseteam 
De welbevindings- en rapportgesprekken 
Overstap van de eindtoets naar Route 8 
Korte uitleg over het cluster 
Uitgebreider/specifieker toelichten hoe de katholieke cultuur tot uiting komt.  

Paul/Maikel 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Voortgang werkverdelingsplan 
De verschillende opties aan groepsverdelingen die onderzocht zijn door het team 
zijn toegelicht.  
In de nieuwsbrief van mei wordt een korte update geplaatst over het 
werkverdelingsplan en wordt aangegeven wanneer de eerste informatie naar 
buiten gebracht zal worden.  
Er wordt ingestemd met het jaarrooster door de OMR. 

Paul/Maikel  

6 Toekomst onderwijs in Erp  
Er is gesproken over het leerlingenaantal en de consequenties voor het onderwijs 
en de opvang in Erp.  

 
 

 
 Eindtoets 

De resultaten van de eindtoets zijn nét binnen en de informatie voor zover al 
bekend is gedeeld met de MR.  
De scores van de Route 8-toets doen recht aan het potentieel van de leerlingen. 
Echter waren de leerlingen onverwacht lang bezig met de toets. Voordat voor deze 
toets werd gekozen is de duur goed onderzocht, daaruit werd duidelijk dat de 
kinderen gemiddeld een dagdeel bezig zijn. Andere scholen hebben dit destijds 
bevestigd. Dit jaar is de duur van de toets hetzelfde ervaren op de andere scholen 
met Route 8, kinderen waren beduidend langer bezig dan verwacht. Volgend jaar 
zal in ieder geval geprobeerd worden om op woensdag in te schrijven, zodat een 
eventuele uitloop niet op vrijdag valt.  

 

 

7 Financiën OR 
We verzoeken iemand van de OR om aan te sluiten bij een van de eerste MR-
vergaderingen in het nieuwe jaar.  
 

Anke 

8 Verkiezing nieuw OMR (juli 22) 
Renée vervangt Sanne voor een jaar en neemt daarna haar termijn in voor drie jaar.  

 



 
9 Ingekomen post: Anke licht de binnen gekomen vaktijdschriften toe.  

Ingekomen mail: /  
 

 

 
Rondvraag en sluiting  

Agenderen voor volgende vergadering: 
Schoolgids 
Inzet NPO-middelen 
WIG-kaarten agenderen voor sept. ‘22 
In september financiën OR agenderen, waarbij we iemand van de OR uitnodigen.  
 

Planning MR-vergaderingen Notulen 
28 juni + etentje bij Anke Mayke 

 

 

 

Rooster van aftreden 
Personeel Ouders 

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


