
Notulen MR 23 juni 2020 

Aanwezig: Marc, Michael, Marjolijn, Machteld, Marjolein 

● Notulen MR vergaderingen 14 juni 

● Ervaringen back to school & verwachtingen inrichting volledig back to school: 

Het is fijn om weer terug te zijn. We zijn verbaasd over het niveau van de kinderen 

(rekenen, taal, spelling) Groep 8 heeft geen eind Cito gemaakt ivm corona. 

Het loopt weer als vanouds. De ouders houden zich goed aan de regels. 

We hebben hard gewerkt aan het oudercontact in de school, met elkaar in gesprek, 

dat kan nu niet. We spreken over regelgeving en protocollen. 

Het was/is voor de kinderen ook wennen om weer in een groep les te krijgen en te 

functioneren. 

● Trendanalyse Cito's: Machteld toont de resultaten op het grote bord. Een 

trendanalyse laat 3 jaren zien. De onderste balk is dit jaar en is positiever gekleurd 

dan de afgelopen jaren. Je kunt in een trendanalyse de groepen in de loop der jaren 

volgen. Goede groei bij de Cito’s spelling en begrijpend lezen, het team heeft hier in 

geïnvesteerd en dat zien we terug in de resultaten. 

We zijn benieuwd naar de landelijke resultaten van Cito. Machteld heeft inzicht op 

de andere scholen binnen onze stichting. Ze heeft hier nog niet naar gekeken. 

We denken nog na over hoe we deze Cito resultaten terugkoppelen naar de ouders. 

In algemene zin. Voorstel: beide perioden van hard werken weer/aangeven bij de 

ouders om te laten zien dat het resultaat geboekt hebben. We spreken hierover. 

Een visueel beeld afgeven zegt meer dan woorden.  

● Formatieplan 2020/2021: vorige keer besproken, de formatie gaat er 

waarschijnlijk donderdag eruit. 

● Vakantierooster: wordt bovenschools vastgesteld. 

● Vlietkalender 2020/ 2021: de laatste 2 dagen van het schooljaar (15 en 16 juli 2021) 

behoeft aandacht van de MR. We moeten hiervoor toestemming geven, we gaan 

hiermee akkoord. 

● Inventarisatie cursus behoefte: op dit moment niet 

● Jaarkalender MR vergaderingen: 15/09, 1/12, 2/02, 25/05: 19.30 uur 

Mogelijk komt er nog een extra vergadering bij aan het einde van het jaar. We gaan 

hier flexibel mee om, via de Meet zou ook kunnen.  

● Wat verder ter tafel komt:  

*Website bijwerken, oudergeleding is oud,  

*Schoolgids moet nog bekeken worden, dit moet voor 1 sept afgerond zijn. MR 

moet het eens zijn met de inhoud van de schoolgids. 

*Wat verwachten we van Machteld? Het komende schooljaar is ze aanwezig als wij 

dat willen, we geven dit van te voren aan. In principe vergaderen de leerkrachten 

en ouders zelfstandig. 

 


