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1. Afspraken MR 

We hebben gesproken over hoe we samen willen werken en hoe we benaderd willen worden 

door onze achterban. Hierbij streven we ernaar dat ouders en leerkrachten de MR als geheel 

benaderen. Dit betekent dat wanneer er individueel één van ons wordt aangesproken we dit 

in de gehele MR zullen delen wanneer iets op de agenda dient te komen. Idealiter ontvangen 

we vragen, suggesties en zorgen per mail zodat we allemaal hetzelfde vertrekpunt hebben. 

We begrijpen echter ook dat sommige mensen de voorkeur geven aan een gesprek. 

 

2. Jaarplan Uitdaging 

Een jaarplan is een document waarin globaal is vastgelegd welke onderwerpen het komende 

jaar binnen de school de aandacht hebben. De oudergeleding is van mening dat er niet 

voldoende meetmomenten in het plan staan. Tussentijdse meetmomenten bieden de 

mogelijkheid om eerder in te grijpen indien nodig. Volgens de personeelsgeleding is daar 

geen behoefte aan en werkt het nu prima.  

We zien als MR dat er nog ruimte is om ouders op diverse vlakken beter te informeren en 

mee te nemen in wat er op deze school gebeurt. Juist in deze tijd waarin we elkaar minder 

kunnen zien en spreken is dit belangrijk. Daarom gaan we als MR nadenken op welke 

manieren we dit kunnen verbeteren.  

 

3. Rekenonderwijs 

Er zijn meerdere ouders die hun zorgen aangaande het rekenonderwijs bij unit 2 kenbaar 

hebben gemaakt bij de MR. Zij vermoeden dat dit te maken heeft met de nieuwe manier van 

onderwijs. De algehele trend van de cito scores van februari 202 is niet lager dan voorheen. 

We analyseren de data die verkregen wordt met de cito die in oktober in groep 4 t/m 8 

afgenomen gaat worden en komen hier later op terug. 

Voor ouders is het niet altijd goed duidelijk waar hun kind staat. Bij vragen aan leerkrachten 

is hier niet altijd duidelijk antwoord op gegeven. Deze zorgen bestaan uit de volgende 

hoofdpunten; rekenniveau, validiteit methode en monitoring. De MR is voornemens om 

hierover met het bevoegd gezag, de Directeur, in gesprek te gaan. 

 

 

4. Jaarplanning en reglement MR 

Een MR dient een reglement te hebben waarin bepaalde afspraken en onderwerpen in 

vermeld staan. Deze bestaat nog niet en is de nieuwe MR voornemens om dit jaar vast te 

leggen. Dit geeft duidelijkheid voor ons  als MR en de ouders, maar ook voor nieuwe MR-

leden in de toekomst. Daarnaast stellen we tevens een jaarplanning op die we ook zullen 

delen zodat iedereen wanneer we vergaderen en welke onderwerpen op voorhand bekend 

zijn.  

 

 


