
   

MR vergadering: woensdag 1 februari 

Aanvang:  19:45 
Locatie:     Teamkamer 
Notulant:  Mayke 

 
 

 Onderwerp: Actie 
1 opening  
2 Vaststellen notulen 22-11-22 

Vastgesteld 
 

3 Mededelingen/eigen bespreekpunten 
- OR wil voor het schoolreis graag vervoer (bus) voor groep 3-4-5, 

daaropvolgend zal eventueel de vrijwillige bijdrage van ouders verhoogd 
moeten worden. Vorig jaar moesten ouders op en neer rijden, dit zijn vaak  
dezelfde ouders, de benzine werd destijds duurder en betreft het milieu is 
een bus ook een betere keus.  
De werkgroep schoolreis maakt een overzicht van de verwachte kosten.  
De MR en het bestuur hebben instemmingsrecht bij het verhogen van de 
kosten. Het bestuur wil dat ouders zo min mogelijk hoeven bij te dragen om 
de lasten voor ouders laag te houden. Goedbedoelde ideeën, zoals een 
sponsorloop, werken averechts omdat het geld alsnog van dezelfde mensen 
komt. Het bestuur en de MR willen ouders zo min mogelijk belasten met 
kosten voor de schoolreis.  
Paul overlegt met Maikel wat de huidige afspraken zijn over de schoolreis.  
MR wil het plan voor het schoolreis herzien.  
OMR gaat in overleg met de OR naar aanleiding over de visie van school 
met de insteek van Verdi en de bekostiging.  
Renee stelt de OR op de hoogte van het besluit om ouders niet om een 
hogere bijdrage te vragen. Ze laat weten hoe we denken over het 
schoolreisje van de groepen 1-2 naar Hemelrijk als kleine speeltuin en dat 
we het plan willen herzien.  

- Evaluatie ouderpanel  
Er is een gevarieerde samenstelling van ouders samengekomen voor het 
ouderpanel van 24 januari. Daarin is besproken hoe ouders de school zien. 
OMR geeft aan dat de positie die PMR innam, terughoudend en luisterend, 
ervoor zorgde dat ouders de ruimte voelde om vrij te spreken.  
In het gesprek werden kritische punten aangehaald en vanuit verschillende 
invalshoeken besproken door de ouders. Het gesprek is als heel positief en 
waardevol ervaren.  
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4 Cito’s  
De huidige cito kan vanaf volgend jaar niet meer worden afgenomen. Er moet een 
nieuwe methode worden gekozen. Vanuit Verdi wordt een keus gemaakt, zodat 
alles scholen binnen de stichting hetzelfde leerlingvolgsysteem gebruikt.  
De eindtoets wordt een doorstroomtoets. Zeer waarschijnlijk worden de 
eindtoetsen van nu omgezet naar een doorstroomtoets, zodat we bij onze huidige 
keus kunnen blijven.  
 
Evaluatie ADIT gr. 7 
De ADIT heeft waardevol bijgedragen aan het afstemmen van ons onderwijs. Door 
onvoldoende zicht op de aankomende veranderingen van volgend jaar is gekozen 

 



om volgend schooljaar nogmaals de ADIT af te nemen en daarna nogmaals te 
evalueren. 

5 Verdi koersplan 
Het koersplan is gedeeld en kort toegelicht.  
Naar aanleiding van het nieuwe koersplan, de veranderingen omtrent het 
kwaliteitsbeleid en de corona-periode die ontwikkelingen heeft belemmerd, wordt 
de periode van het schoolplan binnen Verdi verlengd met 1 jaar.  
  

 

5 Veiligheidsbeleving gr. 5 t/m 8 
Paul en PMR hebben meer toelichting gegeven op de veiligheidsbeleving van groep 
5 t/m 8. Om de veiligheid in kaart te brengen wordt de Zien-vragenlijst tweemaal 
per jaar ingevuld door leerlingen.  
Pestbeleving van groep 5 en de veiligheidsbeleving van de bovenbouw vallen op. Zie 
vorige notulen voor de interventie.  
Op dit moment wordt de tweede Zien-vragenlijst van dit jaar afgenomen in de 
klassen, waarna zal worden geëvalueerd. In groep 5 laten de getallen nog geen 
grote verschillen zien. Het lijkt erop dat leerlingen zich meer bewust zijn van hoe ze 
zich voelen, waardoor de scores juist eenzelfde beeld geven als in de vorige 
vragenlijst. Door voorgaande kunnen we concluderen dat de interventies planmatig 
ingezet zullen blijven worden.  

 
 

 

6 Totaaloverzicht begroting  
Paul heeft de begroting toegelicht.  

 
 

 
7 Ouderpanel  

Paul maakt samen met iemand van het PMR een samenvattend verslag van het 
ouderpanel wat gedeeld wordt met alle ouders. Het complete verslag wordt 
gedeeld met de ouders van het ouderpanel.  

 
Paul en 

PMR 

 

7 Niet besproken punten  
/ 

 

8 Ingekomen post en mail  
/ 

 

 

 
Rondvraag en sluiting     Agenderen voor volgende vergadering: 

       Resultaten zien-vragenlijsten 
       Herzien schoolreis beleid 

Planning MR-vergaderingen Notulen 
6-4  
24-5  
19-6 19:30-20:30 + borrel, locatie Paul, Laurierveld 1  
Uit eten oktober nog plannen  

Rooster van aftreden 



 

 

 

Personeel Ouders 
Eline (juli 2023) Renée (juli 2026) 

Mayke (juli 2025) Anke (juli 2025) 
Susan (juli 2024) Janine (juli 2024) 


