
Notulen MR vergadering  

17 mei 2018  

Aanwezig: Arnold, Melanie, Bob, Lisa,  

Afwezig: Cindy, Lori 

 

Vorige notulen:  

- geen vragen naar aanleiding van doorgestuurde documenten (RI&E en SOP-

verslag). 

 

Intakeformulier kleuters  

Goed om te zien dat het zo ingekort is. Suggesties voor kleine aanpassingen gedaan in 

formulering vragen, voor de rest een goed document.  

Leerkrachten kunnen zelf bepalen hoe zij het formulier gaan inzetten; vooraf aan gesprek, 

als leidraad tijdens het gesprek. Pas wel op als ouders het invullen i.v.m. privacy en goed 

opbergen van de documenten.  

 

Formatie 2018-2019 

De MR is op de hoogte gesteld van de hoeveelheid groepen en welke combinatiegroepen er 

zijn volgend schooljaar. Volgende vergadering wordt meer informatie gedeeld over welke 

leerkrachten op welke groepen staan. 

 

Audits - opleidingsschool 

Vanwege de afwezigheid van Idske en Lori zijn de audits voor opleidingsschool uitgesteld 

naar volgend schooljaar. 

 

Nieuwe rekenmethode 

Dit schooljaar is gebruikt om de visie op rekenonderwijs met elkaar uit te zoeken. Volgend 

schooljaar wordt georiënteerd op welke methoden er zijn, gaat een Heutink-middag 

plaatsvinden en gaan wij de keuze maken voor een nieuwe rekenmethode. 

 

Uitslag eindtoets 2018 

539,2 als school; beoordeling goed. 

Alle leerlingen hebben gescoord binnen verwachting, schoolrapportage is nog niet binnen, 

maar die gaat gebruikt worden om kritisch te kijken naar de resultaten en van daaruit ook te 

kijken wat en of wij moeten verbeteren.  

 

MR/OR 

Op dit moment zijn er geen onderwerpen die vanuit de MR of OR besproken moeten worden 

met elkaar en daarom vervalt de MR/OR-avond voor dit schooljaar.  

 

Melanie heeft wel 2 vragen aan de OR: 

- Hoe staat het met de verkeersveiligheid? 

- Is de OR nog bezig met het speelveldje? Melanie geeft aan dat zij daar wel 

openingen ziet bij de gemeente. 

Lisa gaat dit doorgeven aan Esther voor bij een OR-vergadering. 

Het team wordt gewezen over de opdracht van het teametentje die gegeven is aan het begin 

van het jaar. Lisa gaat dit regelen. 

 



Tussentijdse update schoolontwikkelingen  

Scholing Doordacht lesgeven 

- Nieuwe collega’s binnen het team, we hebben erg ingezet op het 'onderhouden' van 

ons instructieaanpak doordacht lesgeven, willen de doorgaande lijn en taal van 

instructie graag borgen en hebben daarom scholing gehad en 3 klassenbezoeken, 

deze lijn trekken wij door naar aankomend jaar omdat het iets is wat continu in 

ontwikkeling is en wat wij continu willen verfijnen. Hebben wij de laatste paar jaren 

ook gedaan en iedereen ervaart deze scholing als positief. Bij de klassenbezoeken is 

Lori ook altijd aanwezig.  

 

- doelen voor schooljaar 18-19:  

Het team van het Startblok wil de kwaliteit van het primaire onderwijsleerproces voortdurend 

bewaken en verdiepen met het doel om leerlingen steeds beter toe te rusten hun leren te 

kunnen monitoren. Zelfsturing is een heel belangrijke leerlingvaardigheid, die maakt dat 

leerlingen eigenaar worden van hun leren en zich blijven ontwikkelen.  

De ontwikkelvraag van het team voor komend schooljaar is: ‘wat kunnen wij doen om te 

bevorderen dat kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren?’.  

- De aanpak  

De aanbevelingen uit de laatste ronde klassenbezoeken vormen het vertrekpunt voor het 

uitwerken van de ontwikkelvraag van het team. Het valt uiteen in vier deelvragen:  

1. Uitwerken van de doelenmuur en de manier waarop leerlingen worden betrokken bij de 

doelen en inzicht krijgen in hun eigen groei en acties om de doelen te behalen  

2. Uitwerken van gedifferentieerde instructie Anders inrichten van de instructie, zodat het 

aansluit bij de behoefte van de leerlingen op dat moment. Ervoor zorgen dat er voldoende 

basis is voor de volgende leerstap én tegelijk ook voldoende uitdaging om je ervoor in te 

zetten als leerling. Dat betekent dat we gaan denken vanuit de behoefte van het kind: leren 

staat centraal, niet onderwijzen  

3. Ervaring opdoen met het werken met succescriteria. Formuleren van succescriteria voor 

leerlingen enerzijds (als norm en houvast) en anderzijds formuleren samen met de 

leerlingen om betrokkenheid en uitdaging te creëren. Concrete middelen bedenken, 

bespreken en uitwisselen die inzetbaar zijn bij meerdere vakgebieden  

4. Leer- en werkhouding van leerlingen, leerklimaat in de klas Analyseren wanneer de f low 

in leren aanwezig is. Wat vraagt dat van leerlingen, wat bevordert/belemmert, wat kunnen 

wij doen om de flow mogelijk te maken  

 

Conscious Discipline:  

- Intensief alle pijlers doorlopen dit jaar 

- doel pedagogische aanpak; met elkaar dezelfde taal kunnen spreken.  

- Scholing is met name ook erg gericht op de ontwikkeling van de collega's, staat nog in de 

kinderschoenen, is een tweeledig doel; aanpak leerlingen maar ook 'vormen en bewust 

maken van de collega's en hun eigen aanpak/ manier van handelen en waarom zij dat zo 

doen.  

- ouderavonden van CD zijn erg druk bezocht (bijna elke keer 40 mensen...)  

Agenda voor volgende keer: 

 

14 juni 2018 20.00 

- Goedkeuring schoolgids 2018-2019 

- Formatie 2018-2019 



- Bespreken concept jaarplan 2018-2019 (welke schoolontwikkelingen gaan wij 

inzetten?).  

 

Opmerking n.a.l.v. agenda volgende keer: 

→ laten wij met elkaar kritisch kijken naar de huidige schoolontwikkelingen en aankomende 

plannen; Welke zijn gedeeltelijk / niet gelukt? Hoe wordt ervoor gezorgd dat het volgend 

schooljaar beter/ anders gaat, waardoor de ontwikkeling beter behaald wordt? 

→ Arnold is voor de laatste keer de volgende keer en zijn rol als voorzitter moet 

overgenomen worden door iemand uit de personeelsgeleding.  

 


