
M.R.  notulen donderdag 20 juni 2013 

Na de notulen van de vorige vergadering van 18 april is besloten om met ingang van komend 

schooljaar te gaan starten met een klankbordgroep, georganiseerd door teamleden.  De 

scholenkwestie over de kleine scholen  (minder dan 100 leerlingen) blijft gevoelig, en 

onzeker. De politiek is hier nog niet over uit. 

Concept jaarplan: 

In de bijlage staat het jaarplan 2013-2014 beschreven. Tijdens de vergadering hebben we 

het jaarplan doorgesproken.  

In het jaarplan staat beschreven om verder te gaan werken aan de ontwikkeling van een 

nieuw rapport. Daarbij worden de scores van de citotoetsen wel op het rapport genoteerd. 

Komend jaar blijft het rapport hetzelfde, maar wel met een inlegvel met de citoscores, dit zal 

gelden vanaf eind groep 2. Voor het schooljaar 2014/2015 komt het nieuwe rapport er pas, 

eerst willen ze in 2013 -2014 in de onderbouw methode “Kijk” uitbreiden.  

In het schooljaar 2013 – 2014 wordt het handelingsgericht werken verder geïmplementeerd. 

Dit is een groeiproces, het is al gestart in 2009 en ook dit jaar is er weer een vervolg 

gemaakt. Op een teamdag in 2014 gaan de leraren als team waar ambities en grenzen 

liggen voor onze school als het gaat om passend onderwijs.  

Met het groepsplan lezen is dit jaar nog niet gewerkt, vanwege het feit dat we liever het 

groepsplan voor rekenen verfijnen dan meerdere plannen invoeren. Het past in het kader 

van passend onderwijs om met groepsplannen te werken, maar we willen er wel graag goed 

mee werken. Groepsplannen zijn  instrumenten voor handelingsgericht werken. Het 

komende jaar wordt er ook een proef gedaan met groepsplan sociale en emotionele 

ontwikkeling. 

Er komt in schooljaar 2013 -2014 nog een lio-stagiaire (lio= is een leraar in opleiding). Het is 

nog niet zeker waar ze geplaatst wordt.  

Het jaarplan 2013 – 2014 wordt door de MR goedgekeurd. 

De formatie voor schooljaar 2013 – 2014 wordt goedgekeurd, zie bijlage. De prognoses van 

leerlingen aantallen zijn ter sprake gekomen. De prognose is dat voor de toekomst een 

daling zal zijn van het leerlingen aantal. Voor het komend schooljaar zijn er geen 

combinatieklassen gekomen, in de toekomst wordt dit opnieuw bekeken. 

Het Jaarverslag 2012 -2013 wordt in  de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar 

besproken, evenals de schoolgids. 

Rondvraag:  Jolanda: vraag over de vacature l.b. functie (zie jaarplan), kan 1 van de 

bestaande leerkrachten op deze functie solliciteren? Dit klopt en betekent dus geen nieuwe 

leerkracht erbij. Dit kan ook op de “mobiliteits toer”.  

Marianne gaat de MR verlaten, Jose komt voor haar in de plaats. Marianne bedankt voor de 

6 fantastische jaren in de MR. Bertine bedankt haar voor de spontane samenwerking en 

goede inzet. 

 



De volgende vergadering van de MR is op 9 september 2013. Indien er vragen of punten 

zijn die we mee moeten nemen tijdens deze vergadering, dan kunnen ouders dit doorgeven 

aan  de oudergeleding van de MR, Bertine Lohuis, Jolanda Hinsenveld of Jan Lubbers. 

 

       

 

 

 

 

 


