
 

 

Agenda Vergadering MR  De Kameleon          
Datum: Maandag 21 september 19.30u. – 21.30 u.  
Aanwezig: Ivana, Kimberly, Janine, Peter, Heidi  en Lucia 
Afwezig: Eva 
 
 

I. MR         19.30 - 20.30       mrkameleon@kameleondendolder.nl 
 Opening en 

Vaststellen  
 

Welkom rondje voorstellen en verloop eerste weken school 
 
Agenda 
Notulen   22-06-2020  goedgekeurd 
Actielijst  22-06-2020  afgerond 
 

 Ter 
bespreking Binnengekomen post:   geen 

MR jaaroverzicht  2019-2020  goedgekeurd 
MR jaaragenda     2020-2021  wordt aangepast door Heidi en Lucia 
 
Taken en verantwoordelijkheden MR/ GMR 
Voorzitter: Peter wordt voorzitter. Ivana wil zich eerst inwerken.  
GMR: Peter neemt zitting in de GMR  oudergeleding. 
 
Professionalisering MR 
Peter en Ivana lezen de cursusmap. Zo nodig kijken zij of zij een cursus willen doen. 
Janine: www.oudersenonderwijs.nl  is een site waar regelmatig interessante artikelen op staan. 
 

II. Directie-MR 20.30 – 21.30 
Vraag en 
antwoord Directie- 
MR Evaluatie jaarplan 2019-2020 

Opmerkingen: 
Janine: 

- Begrijpend lezen heeft de aandacht nodig.  
- Naschoolse activiteiten? Bij navraag is er niet veel uitgekomen vanuit de ouders.      

Ouders zijn tevreden over het aanbod. Alleen judo werd nog geopperd. 
- AID geplaatst, goed om te vermelden. 
- Nationale sportdag is wel digitaal doorgegaan. 
- Digitaal onderwijs is opgestart.  

Ivana:  
- De waarschuwingen van de gevaren van te veel op een scherm lezen worden 

dringender. 
- Pilot internationalisering heeft niet plaatsgevonden. Moet aangepast worden.  

 
Jaarplan 2020-2021 
Heidi: Het bestuur wil nog kleine veranderingen in het jaarplan. Drie punten worden eruit 
gehaald. Format moet op deze punten anders. 
Janine: Flexibiliteit in het onderwijs van lesdagen.  
Kan er meer ruimte gecreëerd worden in het opnemen van vrije dagen/vakantiedagen voor 
ouders en leerkrachten?   
Daar moet eerst toestemming van de inspectie voor komen om dit überhaupt te onderzoeken. 
Dit heeft op dit moment geen prioriteit en is te groot item op het moment. IKC en de leerlijnen 
zijn op dit moment de grootste items.  
Ingrid schrijft een stuk met informatie over de  IEP toets voor de nieuwsbrief. 
Toetsen cito? Cruciale doelen worden bekeken. Welke zijn gehaald of niet gehaald?  
Resultaten cito worden gedeeld tegelijk met IEP in het rapport.  
Lezen hoog gescoord. Kinderen hebben op dit gebied geprofiteerd van het thuisonderwijs. 
Groep 7 heeft een deel gemist. Er wordt in de laatste periode veel nieuwe stof aangeboden en 
dat is voor thuis lastiger wat betreft instructie.  



 

 

Schoolgids is goedgekeurd. 
 

Omgang corona maatregelen 
Wordt een groot item bij het directeuren overleg. 

 Tips van ouders. Veel leerkrachten hebben dit nog nagevraagd bij ouders tijdens de 
startgesprekken. Dit wordt besproken op de studiedag. 
Janine: nog een keer de vraag stellen? Vooral bij de kleuters was er te weinig 
uitdaging. Met name door kleuters die oudere broer of zus hebben en ook huiswerk 
wilden maken.  
Ouders vragen om mee te denken over hoe het thuiswerken in te vullen.  

       Vraag van ouders om ouders in te zetten. Dat is lastig ivm privacy. 
Ivana: Bij uitval van leerkrachten: 

- Enthousiaste reacties op het idee van uit huis les te geven met een 
leerkrachtondersteuner in de klas. Is in groep 8 deze week goed gelukt. De 
ondersteuning komt dan wel te vervallen. Daar is geen mogelijkheid voor. 

- Groepen splitsen: Hebben we al vaak gedaan, maar de gouden weken zijn te 
belangrijk voor het groepsproces en het zijn cito weken op het moment.  

- Het idee van ‘gangouders’ instellen? Gaan we in het team bespreken. Ideeën zijn altijd 
welkom. 

- Er zijn ook ouders geweest die groepjes kinderen thuis opvingen. Dit is een prima idee, 
maar dit valt wel onder de verantwoording van de ouders. School blijft hier buiten.  
Heidi maakt een opzetje voor de nieuwsbrief.  

Over het algemeen is er een positief beeld teruggekomen van ouders.  
 

Werkdrukgelden 2020-2021 
Ligt bij PMR om te ondertekenen.  
 

 Rondvraag Hoe afscheid te nemen van Arjan en Mariëlle? Met de oude MR samenstelling pizza eten voor 
de volgende vergadering. Janine nodigt hen uit. 
Janine: Doorgeven van activiteiten naar kind en co?  Dat wordt doorgegeven, maar Heidi komt 
tijd tekort op het moment.  
Ivana: Betrokkenheid van ouders miniem door corona. Ideeën om dit te vergroten en de 
afstand te verkleinen. Ook aan ouders ideeën vragen. 
Heidi: Heidi is ter ore gekomen dat bij een zwangerschapsgym in Zeist wordt verteld dat ‘De 
Kameleon’ een slechte school is. Wat vinden jullie ervan? Krijgen jullie hier wat van mee? 
Oudergeleding: Niet echt. Ouders zijn zeer tevreden over de school. Sommige ouders hebben 
klachten, maar die heb je overal en die zijn meestal persoonlijk.  
Heidi heeft tegen de betreffende ouders verteld dat ze bij de OMR kunnen navragen.  
De school heeft een goed van de inspectie gekregen en de resultaten zijn ook prima. 
 

 
 
Vergaderdata MR, maandag van 19:30-21:30:  
30-11-2020, 11-01-2021, 08-03-2021, 31-05-2021, 28-06-2021 
 
Vergaderdata GMR:  
15-10-2020, 17-12-2021, 18-02-2021, 27-05-2021, 24-06-2021 
 
 
 

 
 

Actielijst 
datum gereed verantwoordelijke actie 
Volgende nieuwsbrief Janine Stukje nieuwsbrief maken 
 OMR Koffieochtenden 
 Heidi / Lucia Aanpassen jaaragenda 
 Heidi / Lucia gezondheid/vitaliteit aanvullen op jaaragenda 
 Heidi Opzetje maken met ideeën voor inval/vervanging 
 Janine Mariëlle en Arjan vragen voor 30-11   pizza eten 


