
 
 

Verslag vergadering MR 29 januari 2021 

 

Aanwezig: Marian van Iersel, Jiska Vriens, Marjolein den Dekker, Janey Köhne en vanuit 

directie: Elise Huibrechtse 

Notulist: Marjolein den Dekker 

 

1. Opening 

Jiska wordt welkom geheten, ze neemt deel aan de MR vanuit de oudergeleding.  

 

2. Begroting 

Voor het aantal groepen voor komend schooljaar wordt er gekeken naar de prognose 

voor het aantal leerlingen op 1 oktober 2021. Aan de hand van die prognose mogen 

we 6 groepen formeren, 1 groep minder dan huidig schooljaar. Het team gaat in 

overleg na opening over hoe we dit gaan vormgeven als de school weer open gaat.  

Verder is de begroting duidelijk. 

 

3. Mededelingen directie 

We gaan starten met 6 groepen. Hoe deze groepen gevormd gaan worden, wordt 

samen met leerkrachten en directie besloten en daarna gecommuniceerd met ouders. 

Als de scholen weer opengaan, gaan we eerst weer even wennen aan het onderwijs 

op school. De week erna volgt de afname van de CITO M toetsen. Deze toetsen 

worden goed geanalyseerd en er wordt gekeken of er achterstanden zijn ontstaan. 

Aan de hand van de analyse wordt er per groep een plan van aanpak gemaakt.  

Voor groep 8 geldt dat de adviezen worden gegeven d.m.v. de resultaten van 

afgelopen jaar. We gaan kansrijk adviseren.  

De studiedagen zullen tot het eind van het schooljaar komen te vervallen. Dit worden 

gewone lesdagen.  

 

4. Mededelingen team 

De expertgroep wetenschap & techniek heeft materialen aangeschaft om meer 

techniek in de school te krijgen. Denk hierbij aan een greenscreen, technisch lego en 

3d printer. We gaan hier, als de scholen weer open gaan, via een georganiseerde 

planning gebruik van maken.  

De expertgroep gedrag heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar een methode voor 

executieve functies. Het programma Breinhelden wordt dit jaar opgestart. Binnen de 

school wordt dit zichtbaar, maar ook naar ouders wordt het duidelijk 

gecommuniceerd. Nu in de lockdown worden alle voorbereidingen getroffen. 

De expertgroep lezen zoekt dit schooljaar een nieuwe leesmethode. We testen lessen, 

hebben informatiemomenten over methodes en vragen naar ervaringen op andere 
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scholen. De laatste jaren is steeds meer de vraag of het technisch leesonderwijs 

samen kan gaan met begrijpend leesonderwijs en leesbevordering. Dit is dan ook een 

punt dat wordt meegenomen in het zoeken naar een nieuwe leesmethode. 

Janey is bezig geweest met een subsidie aanvraag om binnen de school de 

woordenschat te vergroten. Deze subsidie hebben wij gekregen en Janey is bezig om 

Logo 3000 aan te schaffen.  

 

5. Regioraad 

De regioraad is nieuw binnen het bestuur van EduMare. Janey en Marian waren bij de 

eerste bijeenkomst aanwezig. Er is gesproken over het thuisonderwijs en over allerlei 

beleidsstukken. De komende tijd wordt er ook een identiteitscommissie opgestart 

vanwege het nieuwe bestuur ‘EduMare’. 

Wij hebben een leerlingenraad op school. Eén keer per maand komen ze bij elkaar.  

 

6. Hoe verloopt afstandsonderwijs? 

Vanuit ouders horen wij positieve reacties over het online lesgeven via Teams. Het is 

fijn dat kinderen elkaar zien en ook wat leerstof krijgen aangeboden. Bij groep 1/2 is 

dit lastiger vorm te geven. Hier wordt naar gekeken, hoe we dit zo fijn mogelijk 

kunnen inzetten en of zij ook gebruik kunnen gaan maken van Teams.  

Alle leerkrachten hebben dagelijks contact met de ouders of leerlingen.  

Het zou ook leuk zijn als leerlingen naast het volgen van instructie ook de 

mogelijkheid krijgen om over onderwerpen te praten die passen bij hun leeftijd.  

Noodopvang wordt gezamenlijk georganiseerd door alle scholen uit Oostvoorne.   

 

7. Rondvraag 

Naar de aankomende regioraad gaan Janey en Marian.  

Er is een mogelijkheid tot het volgen van de MR-cursus. Een aantal van de MR-leden 

heeft deze al gevolgd of gaan hem volgen. 

 

8. Vaststelling agenda volgende MR 

Volgende MR-vergaderingen van 19.15 uur tot 20.15 uur via Teams. 

• Woensdag 28 april 

• Donderdag 1 juli 

 

9. Sluiting 


