
Van de MR. 
 
Woensdag 30 maart jl. was er een MR-vergadering. 
 
Hieronder een samenvatting van de hoofdpunten. 
 
Evaluatie ouderavond 
De ouderavond “Bouwen aan zelfvertrouwen” was een geslaagde en druk bezochte avond. De 
onderwerpen in de presentatie werden als herkenbaar ervaren. Hierop werden specifieke 
vragen gesteld en werd er open met elkaar gediscussieerd. 
Als MR willen we jaarlijks een ouderavond blijven organiseren. Bij het vastleggen van de 
onderwerpen voor een ouderavond willen we ideeën van ouders graag meenemen. 
(info@sjaloomschool.com). 
 
Huishoudelijk Reglement MR 
Volgens de “Wet Medezeggenschap Onderwijs“ moet iedere MR een huishoudelijk reglement 
opstellen. Het huishoudelijk reglement MR beschrijft de gang van zaken en taken van de MR. 
Voor onze MR ontbrak dit reglement nog. Een concept huishoudelijk reglement MR is 
opgesteld en wordt geactualiseerd. 
 
Uitslag CITO-toets 
De uitslag van de CITO-toets is besproken. De score ligt boven de verwachtingen n.a.v. de 
entreetoets. Met de score van 535,9 zit de school boven het landelijke gemiddelde. (De norm 
is 535) 
Bij het vakgebied wereldoriëntatie zijn de resultaten enorm vooruitgegaan. Dit zal te maken 
hebben met de nieuwe les methode “Alles in 1”. 
Over 2 jaar zal de CITO-toets later in het schooljaar (april/mei) plaats vinden . 
 
Inspectiebezoek 
Het bezoek van de inspecteur is besproken. De inspecteur heeft de kwaliteitszorg, de 
leerlingenzorg en de opbrengsten beoordeeld en was tevreden. Vrijwel alle onderdelen waren 
voldoende tot goed. Een verbeterpunt is de analyse van de hulpvraag in handelingsplannen. 
De analyse is niet altijd even duidelijk beschreven in de handelingsplannen en kan beter 
uitgewerkt worden. 
 
Studie 2-daagse 
De bevindingen van de studie 2-daagse van het team zijn besproken. 
Dankzij alle positieve rapporten (leerling-enquête, ouderenquête, inspectierapport) zijn er 
geen grote aanpassingen nodig om kwalitatief een betere school te worden. 
De belangrijkste beslissingen van deze dagen zijn: 

• We willen het kind centraal blijven stellen in ons onderwijs. 
• We willen didactisch een betere school worden. 

Met de bevindingen van deze studie 2-daagse wordt er een schoolplan voor de komende 4 jaar 
geschreven. Dit schoolplan wordt de volgende MR-vergadering besproken. 
 
Lidmaatschap MR 
Jeanet heeft besloten om geen volgend termijn zitting te nemen in de MR. Daarom wordt er 
voor de zomervakantie een verkiezing uitgeschreven om deze vacature oudergeleding MR in 
te vullen.  
Ouders, bij deze alvast de oproep om u aan te melden. De MR is nl. een goede gelegenheid 
om op een andere manier betrokken te zijn en mee te denken met de school. 
 
Volgende MR-vergadering 
De volgende MR vergadering is op 12 juli 2011. 


