
Notulen MR 21 april 2022: 

 

Aanwezig: Nadia, Sebastiaan, Ricky, Janneke, Marloes, Maartje, Nicole 

 

*Het schoolreisje is besproken. Heel vervelend dat het niet doorgaat dit jaar, ondanks meerdere 

herhalingen. Ouders hebben ook gereageerd dat ze hier niet blij mee waren. Bedrag dat mistte was 

te groot om het op te kunnen lossen met bv sponsors etc. Volgend jaar moeten we goed kijken hoe 

we dit kunnen oplossen. Misschien eerder beginnen met vragen. Dit wordt meegenomen naar OR. 

Mocht het in begroting school worden opgenomen, dan zou het educatief moeten zijn. Probleem is 

ook dat bussen duur zijn. 

*Nieuwe schooltijden: Er zijn geen reacties vanuit ouders geweest. Wel zijn de ouders van nieuwe 

leerlingen hier blij mee. 

*Formatie: Volgend jaar 7 groepen. Na de meivakantie gaan we in team het plaatje proberen rond te 

maken.  

*Externe audit: Vorig jaar is deze al geweest. De school wilde zelf een herhaling. Er is onder andere 

gekeken naar doelgericht werken. De kinderen waren nu veel gemotiveerder en betrokkener. Er is in 

een jaar veel veranderd. Dat werd gezien. Er zijn ook tips gegeven zoals bv een verdieping in de 

instructie. Deze gaan we oppakken op een studiedag en hiermee aan de slag. Een verslag volgt nog. 

*Ouders in school: aangegeven wordt dat ouders het fijn vinden, vooral in de lagere groepen om de 

school in te gaan. Vooral ook om te zien hoe het werkt in de klas. Ouders kunnen dan de verhalen 

van hun kinderen beter begrijpen. Zelfstandigheid van kinderen door alleen naar binnen te gaan, 

wordt ook positief ervaren. We komen er in het team op terug. 

*PR Nutsschool: Het kinderparlement is naar een mooi schoolplein wezen kijken. Er is een afspraak 

gemaakt met een ontwerper. De bedoeling is een speelplaats dat meer bewegend is, duurzaam, 

natuurlijk en een glijbaan. De verwachting is dat dit volgend schooljaar gerealiseerd wordt. Ook 

wordt er een filmpje gemaakt van de school. En er wordt uitgezocht wat er mogelijk is met social 

media. 

*Arbo-beleid: Binnenkort wordt er op school gekeken wat verbeterpunten zijn. 

*Tussenresultaten: Technisch lezen vanaf groep 4 goed. Groep 3 trekt later bij. Begrijpend lezen blijft 

aandachtspunt. We zien wel groei. Er is een studiedag gepland over close reading. In de hoop dat ze 

dit hoger trekt. We moeten goed kijken hoe we dit kunnen veranderen.  Op rekengebied heeft groep 

3 beste resultaat in afgelopen jaren. Er is ook veel in geïnvesteerd d.m.v. hoekenwerk. Schoolbreed 

gaat het prima, vooral in groep 6, 7, 8. Groep 4 en 5 wel groei, maar te weinig. 

*Schoolfruit is besproken, de voors en tegens. 

Volgende vergadering: 23 mei 


