
Notulen MR-vergadering 22 juni 2021 Waar: Via teams 

1. Opening voorzitter 

2. Vaststelling agenda 

Agenda is goedgekeurd. 2 Punten toegevoegd 

3. Notulen vergadering 24 november 2020 

Notulen zijn goedgekeurd. 2 Kleine aanpassingen nog doen en dan kan deze op de website.  

4.  Vaststelling samenstelling MR 2021/2022 
Volgend jaar hebben we dezelfde samenstelling als dit jaar, want er waren gingen nieuwe 
aanmeldingen voor de plek van Floris. De starttijd van 16.00 uur is een belemmering voor veel 
ouders.  
Zit Viola voor 3 jaar in de GMR? Dit vragen we na. Ook zou het fijn zijn als Viola kan aanhaken bij de 
MR vergaderingen of in ieder geval een stukje, zodat zij de MR kan informeren. Dit is namelijk wel 
een onderdeel van de GMR: de MR informeren. Marije neemt dit met Viola op. 
Volgend jaar plannen we de MR het liefst voor de GMR, zodat we dingen bij de GMR kunnen 
inbrengen. 

5. Update rooster van aftreden en aantreden MR 

Volgend jaar loopt de termijn van Ruud en Jamie af.  
6. Concept vergaderrooster MR 2021/2022 

Kees geeft de datums van de GMR door aan Marije. Marije kijkt dan voor nieuwe datums voor de 
MR vergaderingen en stuurt deze dan naar iedereen door. 

7. Officiële openingsmoment school 18 juni - terugblik 
Er kwam een wethouder en de groepen 5 hadden een openingsdans ingestudeerd. De wethouder 
heeft een lint door geknipt voor de ‘officiële’ opening van de school. Ook is er een cadeau 
aangeboden. 
We hebben de wethouder uitgenodigd voor een tweede bezoek, omdat er nu erg weinig tijd was. 
Er is geen filmpje gemaakt van het bezoek, maar er zijn wel foto’s. 

8. Vaststellen en bespreken formatieplan komend schooljaar.  

Vorige week was de formatie pas rond. Er komt een nieuwe collega in groep 7. Deze collega staat 2 
dagen voor de groep en is 1 dag ambulant. 
We kijken altijd welke kinderen passen bij welke leerkracht en soms kan het dan zo zijn dat een A 
groep een B groep wordt of andersom. 

9. Aanvraag budget Corona-achterstanden (NPO gelden) 

Met het team hebben we een scan gemaakt van onze leerlingen. Waar vallen onze leerlingen op uit 
en wat kunnen we inzetten om dit te verbeteren. Aan de hand van die scan hebben IB en directie 
een plan gemaakt. Het plan moest heel specifiek aangeleverd worden. Dit plan is opgestuurd naar 
Agora. Als Agora het plan bekeken heeft, dan krijgt de school het plan terug met (gedeeltelijke) 
goedkeuring. Daarna gaat het plan langs de MR. Het plan is voor 2 jaar. We weten nog niet hoeveel 
geld we als school te besteden hebben, dus we hebben hoog ingezet. Agora moet zich bij het 
ministerie verantwoorden voor alle scholen. Per saldo heeft de school nu minder te besteden, 
maar door de NPO-gelden komt dit wel goed. 

10. Restitutie vrijwillige bijdrage in overzicht 

We houden +/- 6000 euro over voor bijvoorbeeld buiten speelgoed en/of speeltoestellen voor 
beide locaties. Team, oudercommissie en kinderen hebben inbreng. We willen het geld niet in 1x 
uitgeven, maar goed nadenken wat we ervoor willen hebben. Materiaal voor binnen zou ook nog 
een optie kunnen zijn. 

11. Koersposter 

Een bedrijf heeft een nieuwe poster ontworpen voor het koersplan. Op die poster staat een Agora 
breed deel en elke Agora school heeft een eigen deel. Hier staan de speerpunten van de school.  

12. Kangoeroegroep 



De kangoeroegroep heeft een duidelijk, kloppend plan. Ook staan de leerkrachten van de 
kangoeroegroep altijd open voor een gesprek. Toch is er niet altijd veel communicatie naar ouders 
toe. Zou er meer gewerkt kunnen worden in een ‘driehoek’. Kangoeroegroep/ouders/De 
Hoeksteen? Is iets om het met elkaar over te hebben.  

13. Schoolgids 

De schoolgids komt er aan. Deze wordt ongeveer de eerste week van het nieuwe schooljaar 
gedeeld met ouders via Parro. Ouders die dit willen, kunnen aangeven bij Kees dat ze de schoolgids 
op papier willen ontvangen. 

14. Schoolkalender 2021/2022, in druk of in Parro 

Schoolkalender kan via Parro, maar veel ouders willen dit niet. Via de agenda van Parro kunnen er 
wel makkelijk wijzigingen doorgevoerd worden. Overzichtskalender op papier is ook wel makkelijk. 
Maar benutten we de mogelijkheden van Parro niet de weinig? Er wordt nu helemaal niets meer in 
de Parro agenda ingevuld, voorheen nog wel wat. We zouden volgend jaar ouders zelf kunnen 
laten kiezen tussen de digitale of papieren schoolgids. 

15. Taakbeleid 

Niemand werkt meer, dan waar hij/zij voor betaald krijgt. Per leerkracht wordt gekeken welke 
dagen er gewerkt wordt en welke dagen er eventueel terug gekomen moet worden. 

16. Algemene indruk leerlingen na late Cito-resultaten 

We zijn bezig met de analyse van de E cito. We kunnen dus nog niet aangeven of er schoolbreed 
een verbetering is. Wel zaten de M cito en de E cito erg dicht op elkaar, dit zou effect kunnen 
hebben op de resultaten. De analyse gebruiken we voor de overdracht, zodat er vanaf dag 1 
passend onderwijs gegeven kan worden. 

17. Wat verder ter tafel komt 

Voor volgend jaar zou het fijn zijn als er weer meer contact komt tussen de leerkracht en de 
ouders. Voor het onderwijs is het ‘goed’ dat er geen ouders in de school zijn, maar voor de 
betrokkenheid niet. Volgend jaar gaat een groep leerkrachten binnen de school ook een plan 
maken voor ouderbetrokkenheid. Hoe kunnen we dit verbeteren. Je moet het met elkaar doen. 
Met alle leerkrachten zijn we aan het kijken wat zou kunnen werken. Bijvoorbeeld een vaste dag 
mag je de kinderen wel binnenbrengen, of na elke vakantie mag dit een week. Misschien bij de 
kleuters wel meer dan bij de bovenbouw zou ook een optie kunnen zijn. 
Vanaf 26 juni zijn er geen verruimde openingstijden meer. Iedereen moet gewoon om half 9 
binnen zijn. 
Musical gaat door met ouders als publiek.  
2 juli hebben wen een schoolfeest. Geregeld door Sportservice Zaanstad, Yvonne en Onne. Alles 
loopt hiervoor.  
Aantal ouders van kinderen uit groep 3 hadden moeite met de plaatsing van hun kind in groep 4. 
Hierover lopen nog gesprekken. 
Van het overgebleven schoolreis geld van groep 8 mogen de ouders een eindfeest organiseren. 
Yvonne stopt als TSO-coördinator. Een nieuwe coördinator wordt nog gezocht. 
 

 


