
 NOTULEN MR maandag 12 april 2021  

Aanwezig: Anita, Annemarie, Christine, Ger, Stefan, Trude 

Afwezig: - 

 

1.Opening  

De vergadering wordt om 20.19h geopend. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Notulen 9 februari december: goedgekeurd 

 

3. Ingekomen stukken 

geen 

4. Uitgaande stukken 

geen 

 

5. terugkoppeling Regioraad / GMR  

De volgende vergadering van de Regioraad is 20 april. 

In de vergadering van regioraad komt terug wat er in de GMR besproken is. Er is nog geen agenda. 

 

6. Mededelingen directie 

De cito tussentoetsen zijn afgenomen, deze keer in Maart vanwege de lockdown.  

De opbrengsten gaan voortaan ander geanalyseerd worden, niet meer op 

belemmerende/stimulerende factoren voor het individuele kind, maar op beïnvloedbare factoren 

voor de school:  

• Leerdoelen 

• Leertijd 

• Didactisch handelen 

• Klassenmanagement 

• Pedagogisch handelen 

• Schoolklimaat 

We hanteren de 4Ds aanpak: data, duiden, doelen, doen 



De opbrengsten zijn geanalyseerd: 

Het afstandsonderwijs heeft wel invloed gehad op de resultaten, alle kinderen hebben 2 lockdowns 

meegemaakt. Lesstof die meer instructie behoefd is minder behandeld. Daardoor is begrijpend lezen 

is wat teruggelopen. Om dat weer te verbeteren worden de volgende acties genomen: 

-  de leertijd vergroten door de volledige onderwijstijd te benutten. Geen extra leertijd, 

leesplezier/beleving is belangrijk het moet niet tegen gaan staan.  

- Manier van modellen ook toepassen in andere vakken.  

Er wordt onderzoek gedaan naar wat heeft bijgedragen aan deze teruggelopen leesopbrengst, dit 

gebeurt in combinatie met Markenburg. 

Qua technisch lezen lijken de opbrengsten wel redelijk op orde. 

Voor iedere school 180 k€ van het rijk om achterstanden weg te werken. Daar moet een plan voor 

komen. Er is alleen een tijdschema bekend. Deze maand moet er een scan gemaakt worden, maar 

hoe die er uit ziet is nog niet bekend. 

De Vliegerdt had als eerste een groep binnen EduMare in quarantaine, intussen hebben meer 

scholen ermee te maken gehad.  

Prognose leerlingenaantal komend schooljaar:  

We gaan niet groeien, maar blijven rond/boven de 60. Er zitten nu 23 kinderen in groep 1/2. Groepen 

5/6 en 3/4 zijn weer relatief klein. Huidige groepen 7/8 zijn iets groter. De toekomst ziet er goed uit. 

Veel kinderen hebben broertjes/zusjes onder de basisschoolleeftijd en de bouw van de nieuwe wijk 

op het van Hamburg terrein zal zorgen voor nieuwe leerlingen. 

 

7. Formatie 

Anita en Astrid gaan met pensioen. 

Iris is zwanger en gaat met verlof van de zomervakantie tot de kerstvakantie. 

Coby komt volledig bij De Vliegerdt in dienst. Carla wil graag bij groep 3/4 blijven. Verder is Ger in 

gesprek met iemand voor 1-2. Ger houdt ons op de hoogte qua verdere verloop. 

 

8. Medezeggenschapsstatuut en de MR reglementen 

Medezeggenschapsstatuut: zie Word document 

MR reglement: zie Word document (zie ook https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2021-01-

01#Hoofdstuk2) Trude gaat bij EduMare na in hoeverre wijzigingen zijn toegestaan aangezien niet 

iedere wijziging ter opzichte van het Primo reglement te verklaren zin aan de hand van de wet.  

gen zijn toegestaan. 

MR huishoudelijk regelement: pdf versie van Primo. 

Trude gaat de opmaak van het document aanpassen zodat het overeenkomt met het nieuwe statuut 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2021-01-01#Hoofdstuk2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2021-01-01#Hoofdstuk2


en reglement. 

 

9. Veiligheidsplan 

De opmerkingen en reactie van Petra (EduMare) zijn doorgenomen, Ger gaan de documenten 

aanpassen. 

Bijlage 1: Protocol voor melding agressie, geweld of seksuele intimidatie voor de medewerker. 

Bijlage 2: Procotol voor opvang leerlingen bij ernstige incidenten van agressie en geweld. 

Bijlage 3: Procotol voor opvang personeel bij ernstige incidenten van agressie en geweld. 

Bijlage 4: Anti-pestprotocol gedragsregels en gedragsafspraken 

 

 

 

10. Acties  

Wie Wat Uit vergadering gereed 

Ger Communiceren pest 

aanpak 

08/06/2020 Geen datum 

(zodra het mondeling 

toegelicht kan worden 

naar ouders) 

Trude HHR MR qua opmaak 

gelijk maken aan het 

nieuwe edumare 

statuut en regelement 

12/04/2021 Voor vergadering 

14/06/2021 

Trude Infomeren toegestane 

wijgigingen R 

12/04/2021 Voor vergadering 

14/06/2021 

Ger Inlog website voor 

notulen 

12/04/2021 Zomer 2021 

    

    

    

 

11. Rondvraag 

Trude: 

- Notuleren tijdens de vergadering volgend jaar? -> overleg met evt nieuwe kandidaten 

- Plek op de website voor agenda en goedgekeurde notulen? -> Zou evt met een eigen inlog 

voor de MR kunnen, heeft voorkeur Ger. Actie Ger 

- Proces om het erop te zetten? Via Ger? -> Zie hierboven 



- Hoe lang is Stefan nog een ouder voor deze school, wordt het tijd om nieuwe leden te 

vragen? -> Stefan heeft nog 1 schooljaar te gaan, er komt een berichtje in de nieuwsbrief, evt 

wordt er informeel gezocht. 

- Is er nog nieuws over de schoolreis/kamp discussie? -> Moet nog besproken worden. Wordt 

geagendeerd voor Teamvergadering. 

Het MR budget van dit schooljaar komt ten goede aan de musical. 

Wat doen we met de projectgroep? De verwachting is dat er sowieso geen fysieke bijeenkomst kan 

plaats vinden. Qua ontwikkeling uit de oorspronkelijke plannen is niet meer zo veel ontwikkeling 

geweest. Flexibele onderwijstijden is vooralsnog dichtgetimmerd door overheid. Hoe verder om te 

gaan is agendapunt voor de komende vergadering. We kijken hoe we dat komend jaar verder gaan 

oppakken. Ger licht ze in. 

 

12. Sluiting 

De vergadering wordt om 21.45h gesloten. 

 

 

Volgende vergaderingen: 

Maandag  28 september  20.15 
Dinsdag  3 november 20.15 
Donderdag  10 december 20.15 
Dinsdag  9 februari 20.15 
Maandag  12 april  20.15 
Maandag  14 juni   20.15 
 


