
 
Notulen Vergadering MR  De Kameleon          
Datum: Maandag 22 juni 2020 19.30u. – 21.30 u.  
Aanwezig: Arjan, Kimberly, Eva, Mariëlle, Janine, Peter, Ivana, Lucia (not.) Heidi (ged.) 
 
 

I. MR         19.30 - 20.00    mrkameleon@kameleondendolder.nl 
 Opening en 

Vaststellen  
 

Welkom  
 
Nieuwe MR ouderleden stellen zich voor. 
Peter Legters, dochter Fay in groep 2/3. Woont sinds januari in Den Dolder.  
Werkt bij JOG jongeren op gezond gewicht. Fijn om betrokken te raken bij de school op deze 
manier. 
Ivana  Brasileiro: Dochters Isadora  groep 6  en  Milena groep 2/3.  
1 jaar oudervereniging, maar liever meer inhoud. Onderwijsadviseur en geeft trainingen bij de 
UNI  Utrecht.  
 
Notulen 20-04-2020 goedgekeurd 
 

 Ter 
bespreking 

Taalkwaliteitskring   
Bijpraten over ontwikkeling en feedback vanuit de MR (zie document) 
 
Kwaliteitskring bewaakt. Observeren bij elkaar.  
Schoolbespreking cito toetsen, gegevens met het team bekijken. Welk vakgebied willen we 
aanpakken? Dit jaar begrijpend lezen, daar kunnen we winst behalen.  
In groepen uiteen en bespreken wat doe jij in de klas, tips, kwaliteitskring gaat met de tips aan 
de slag.  
 
Tips en vragen vanuit de MR oudergeleding  
De beleidsplannen zijn duidelijk als je ze leest. Maken de belangrijkheid van elke dag lezen 
duidelijker.   
Spelling scores zijn niet helemaal duidelijk. 2f, 1f   
Onderwijsplan is voor leerkrachten.  
Beleidsplan is voor ouders.    
   
Er wordt ook aandacht geschonken aan kinderen voor wie dit lastiger is bijv. met dyslexie.  
De vraag is wat het beeld is van hoe kinderen, voor wie dit lastiger is, zich ontwikkelen en of 
hier voldoende ondersteuning in geboden kan worden.  
Leesteksten groter, citotoetsen in delen aanbieden, citotoetsen voorlezen (geen voorstander 
van, want dan wordt het meer begrijpend luisteren, dan is het niet helemaal zuiver)  
Er wordt een dyslexieverklaring opgesteld en een plan samengesteld.  In groep 3 kan het al 
naar voren komen en meestal in groep 5 testen.   
Modelen/voordoen veel. Hardop voor doen, vragen stellen.   
Wordt er om het lezen/ begrijpend lezen verder te bevorderen en ontwikkelen ook gebruik 
gemaakt van ‘leesmoeders’ zodat er in kleine groepjes directe ondersteuning geboden kan 
worden?  
We werken niet meer met leesmoeders. We lezen met het connect programma. Dit moet de 
leerkracht zelf doen. Vanaf groep 5 Ralfi lezen. 3x zelfde tekst, voor koor door.  
   
In de nieuwsbrief regelmatig nieuws over taal, vraag naar bibliotheek ouders wordt niet op 
gereageerd.  
 
 
GMR 
Ingelaste GMR vergaderingen over hoe de opstart is geweest op de scholen. Is overal soepel 
verlopen. Naar buiten gaan werkt nog niet helemaal. Dynamiek in de groep is veranderd en 
binnen de teams. Afstand ging goed met volwassenen, afstand van de kinderen werkte op 
geen school. 
Leerlingen hebben moeite met uitgestelde aandacht en verplichte taken, halve klassen 
(fifty/fifty) hebben de scholen als prettig ervaren. Je hebt meer tijd voor de kinderen. Thuis is 
dat ook zo ervaren. Kinderen vonden het fijn.  
Goede ervaringen op papier zetten en niet weggooien. 
Voor op de jaaragenda van volgend jaar. 
 
Nieuw ouder lid GMR voor volgend jaar nodig. Ouder MR leden denken hierover na. 
 



II. Directie-MR 20.30 – 21.30 
 Vraag en 

antwoord 
Directie- MR 

CITO-scores midden 
Begrijpend lezen en rekenen op niveau. Spelling op hetzelfde niveau gebleven. We hoopten 
op een stijging, maar is nog niet hard te maken in cito cijfers. Herhaling bij spelling heel 
belangrijk. Thuisonderwijs was hier lastiger bij.  
De eind cito wordt in september, week 3 en 4, gemaakt. Heidi had dit jaar liever geen eind cito 
laten afnemen. Voor leerkrachten goed om te zien hoe het ervoor staat. Sticht wil dit graag.  
Op het moment gaat alle aandacht naar de lln, groepsoverdracht 2 juli in bijzijn van ib’er.  
De inschaling wordt vanaf komend jaar anders bepaald. Instroom 25.4 ingeschaald bepaalt 
uitstroomniveau. Je wordt vergeleken met scholen die dezelfde inschaling hebben.  
Focus po geeft leerlijnen die bij je instroom niveau passen. Dan zou je het uitstroomniveau 
moeten kunnen halen. 
Instroomniveau wordt bepaald door 5 criteria, waaronder opleidingsniveau moeder, 
schuldsanering, vluchteling achtergrond.  
Groep 7 heeft vorige week de iep toets gemaakt. Kinderen vinden het een prettige toets, 
vormgeving is kindvriendelijk. Bij de IEP stijgt de moeilijkheidsgraad. Bij cito is dit gemengd, 
waardoor kinderen kunnen afhaken. Kinderen worden niet misleidt, leestekst op dezelfde 
bladzijde. De midden toetsen zijn er nu ook voor de overige schooljaren. 
 
Terugkoppeling bespreking bouw ll. Tevredenheidsonderzoek. Is niet gebeurd. 
Oudertevredenheid onderzoek slaan we dit jaar over. 
 

Medelingen - Danique Breuer wordt onze nieuwe ib’er, veel reacties op vacature.. 
- Formatie is rond. 
- Volgend jaar 30 september informatieavond IKC, afhankelijk van corona richtlijnen.  
- Wordt compacter, keuze was vorig jaar te groot. Onderwerpen lijn 3 leesmethode, 

blink zaakvakmethode en povo, sociaal media meneer wordt weer uitgenodigd. 
- OV en MR eerste vergadering in september weer samen. Na afloop van de 

vergadering eten we samen en nemen afscheid van vertrekkende leden.  
- Startgesprekken in week 3.   
- Kamp en musical gaan door, onder strikte regels. 
- Wenmiddag gaat door. 
- Naschoolse aanbod alleen dans en muziek opgestart. 
- Voorzitter MR: Volgend jaar bepalen. 
- Heidi maakt de agenda voor de volgende verg. 

 
 Rondvraag - Arjan: Ivana gaat mee met de GMR-vergadering as donderdag. Arjan geeft het aan Kees 

Francino door. 
- Janine: hoe is er gereageerd op de groepsindeling? 2 ouders hebben negatief 

gereageerd. Verder geen reacties. Goed verloop van het proces.  
 

Jaaragenda Goede ervaringen thuiswerkperiode op papier zetten. 
Voor op de jaaragenda van volgend jaar. 

 
 
 
Vergaderdata MR, maandag van 19:30-21:30:  
 
Vergaderdata GMR:  
 
 

 
 
 
 

Actielijst 
datum gereed verantwoordelijke actie 
september 2020 Lucia Jaaroverzicht 2019-2020   
september 2020 Heidi en Lucia jaarplanning 2020-2021 
september 2020 Lucia  Vergaderdata MR plannen 
september 2020  Pizza avond 21 september 18.00 uur 
september 2020 Heidi Agenda verg. 21 september maken 


