
MR vergadering 

Notulen vergadering medezeggenschapsraad 

d.d. 18-05-2022 

Locatie: Meester S. Wijbrandischool 

1. Opening door Hinke 

 

2. Vaststellen agenda 

Geen verandering. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

MR Magazine doorgegeven aan Sebastiaan 

 

4. Notulen vorige vergadering 

Goed gekeurd. 

 

5. Actielijst 

Geen nieuwe acties. 

 

6. Nieuws vanuit de GMR 

Moeilijke arbeidsmarkt, daar is over gesproken.  

Wat zou er kunnen helpen denkt MR? 

• Meer snuffeldagen op scholen.  

• Toetsen op de pabo laagdrempeliger maken. Bijvoorbeeld bewust kiezen voor 

1,2,3,4 geen breuken toets. Tijdens werk nog de optie om door te leren.  

• Salaris van onderwijsassistente omhoog.  

• Meer richting Zweeds model werken: 

o Geen toetsen in de onderbouw.  

 

7. Vakantierooster 22/23 

Annet heeft het toegelicht.  

 

8. Update formatie 22/23 

Annet licht het toe. 

Groep 7 wordt weer 1 groep. 

Er is nu nog 0,2 fte te kort, maar dat gaat wel goed komen. 

Leerkrachten hebben wensen doorgegeven voor klassen en dat wordt nu rond 

gemaakt.  

Renske gaat stoppen met IB en gaat nu volledig voor de klas staan.  



Er is inmiddels een nieuwe ib’er gevonden.  

Wordt vervolgd  

 

9. Ontwikkelactiviteiten schooljaar 2020-2021  

Taalbeleidsplan is klaar 

Bareka rekenen gaat heel goed. Daar is iedereen vol op mee bezig. 

Rapport/ Portfolio en zaakvakken ligt nog even stil. Omdat er prioriteiten elders 

lagen. 

Kiva wordt goed gebruik van gemaakt, elke week.  

Leerteams van leerkrachten. Soort intervisie met leerkrachten uit verschillende 

klassen. Dit is erg prettig.  

 

10. Eerste bevindingen IEP eindtoets 

Gister zijn de resultaten binnen gekomen. Vluchtig gekeken, de leerlingen hebben 

naar verwachting gescoord.  

 

11. Bevindingen Audit 16 maart jl. 

Er kwamen 5 man langs. 1 auditeur, 4 in opleiding. In drietallen zijn ze bij de groepen 

langs geweest, Jan Hendrik liep ook mee.  

5 groepen zijn bezocht. Invaller in 6e groep.  

Documenten bestudeert, school heeft een presentatie gegeven. Gesprek met hele 

team. Daarna nog een terugkoppeling: 

goed, voldoende, wat kan beter. 

onderwijsaanbod voldoende 

administratie voldoende 

Pedagogisch didactisch handelen moest beter. EDI. Effectieve didactische instructie. 

Het ‘modellen’ (voor doen met de klas) kon beter bij bepaalde klassen. Het werd niet 

per groep besproken, dus leerkrachten vonden het niet duidelijk wat en waar ze iets 

beter konden doen. Dit gaat besproken worden in de leerteams. 

Veiligheid was goed. Top! De kinderen voelen zich veilig op school. 

 

12. MR verkiezingsprocedure voortgang / benoeming 

Julia Cnossen heeft zich aangemeld en wil wel bij de MR. 

 

13. Rondvraag 

Annet: Misschien vaker zonder Jan Hendrik vergaderen.  

Personeel kan prima dingen van Jan Hendrik toelichten, voor zover dat lukt. 

Dit is voor de MR ook niet verplicht, dat de directie altijd aanwezig moet zijn. 

Sebastiaan: Misschien de laatste vergadering samen met OR.  

 

14. Sluiting door Sebastiaan 

 


