
 

 

Notulen vergadering MR  De Kameleon     
Datum: Dinsdag 30 november 2021 19.30u. – 21.30 u.  via Teams 
Aanwezig: Peter (vz), Ivana, Janine, Kimberly (not), Sara, Heidi (directie) 
 
 

Opening en 
Vaststellen  
 

Welkom  
Agenda 
 
Notulen   20-09-2021  
Goedgekeurd 
 
Actielijst  20-09-2021 
Verkeersouder. Er is rondgevraagd, maar nog weinig animo. Idee om huidige verkeersouder in 
het zonnetje te zetten/interview en een oproep te plaatsen. 
Bijeenkomst ouderbetrokkenheid samen met OV is erg nuttig geweest. 
 

Ter bespreking 
 Binnengekomen post - geen 

Update GMR 14-10-2021 
Nieuwe raad van toezicht wordt gezocht. 
 

Vraag en 
antwoord 
Directie- MR 

Corona 
School werd verrast door plotseling nieuwe maatregelen. Persconferentie geen grote 
verrassingen gelukkig, behalve de mondkapjesplicht vanaf groep 6. Aantal groepen en/of 
leerlingen nog in quarantaine. Besmette leerkrachten nog ziek. Er wordt goed online gewerkt. 
Onder de kinderen een aantal besmettingen. Voor ouders soms nog onduidelijk wanneer kind 
wel/niet naar school mag of in quarantaine moet. Dit zorgde deze week voor misverstanden met 
(ouders van) kinderen die op school waren terwijl dat eigenlijk niet mocht. In één situatie was er 
vanuit school een verkeerde inschatting gemaakt m.b.t. handelingswijze. Dit is al met de 
betreffende ouder besproken. Het is goed om zowel de maatregelen goed toe te passen en zo de 
risico’s op school zo klein mogelijk te maken en tegelijkertijd goed te blijven kijken naar de 
groepsdynamiek en impact op kinderen. We hebben afgesproken om te kijken of en hoe we 
e.e.a. voor ouders nog duidelijker kunnen maken m.b.t. protocol wanneer een kind wel of niet 
naar school mag en duidelijk communiceren dat bij twijfel het fijn is als school-ouders elkaar 
bellen. 
 
Onderwijs aan Afghaanse vluchtelingen 
Brief voor ouders duidelijk. Goed dat daarin ook iets wordt verteld over de achtergrond van de 
kinderen. De kinderen gaan vijf dagen in de week naar school. Voor de 6-8 jarigen (groep 3-4) is 
de personele bezetting rond. Voor de kleutergroep zoeken we nog iemand voor alle dagen. We 
gaan kijken of er een onderwijzer van het kamp mee kan komen die wellicht ook gastlessen kan 
verzorgen in de klassen om de kinderen van de Kameleon voor te bereiden op de komst van de 
nieuwe kinderen. De klassen en leerkrachten van deze groep worden niet gemengd met de 
andere klassen op school. Wel zullen zij samen spelen met de onderbouw en bij de gymles 
samen gymmen met groep 3. De corona maatregelen gelden ook voor hen (zij zijn allemaal 
ingeënt). Het is goed om ook samen spelen en sporten te stimuleren buiten school. Volgende 
week vinden er intakegesprekken plaats met de gezinnen. Binnenkort (datum volgt) is er een 
informatiebijeenkomst voor ouders van de Kameleon. De datum voor de ouderbijeenkomst 
wordt eerst aan de MR voorgelegd zodat er min. 1 vertegenwoordiger vanuit de MR bij kan zijn. 
 
Update leerlijnen / Focus PO 
We hebben nu twee studiedagen gehad en aankomende maandag de derde. Iedereen is er 
direct mee gestart. We lopen er soms nog wel tegenaan dat de doelen niet helemaal aansluiten 
bij de doelen in de rekenmethode. De implementatie van de nieuwe rekenmethode vraagt nog 



 

 

veel en het is soms lastig om een koppeling te maken met de leerlijnen. Hierin zijn we nog 
zoekende. In het systeem voor de kleuters missen we nog wat onderdelen. Het leerlijnprofiel 
(ouderrapportage) is ook nog niet af in focus PO en kan nog niet in het aankomende rapport 
worden opgenomen. Volgend jaar gaan we ook werken met een nieuwe methode voor lezen 
(geïntegreerd: technisch lezen, begrijpend lezen en studerend lezen). Deze methode moet nog 
gekozen worden. Dit schooljaar proberen we een aantal methodes uit. 
We hebben ook gesproken over de methode Engels. Er is nu veel verschil in aanbod in de 
groepen. 
Leerlingenaantallen/begroting 
We gaan weer groeien ten opzichte van huidig schooljaar. Dit betekent dat wij zoals het er nu 
uitziet weer met 11 groepen gaan werken. De kinderen moeten dan opnieuw worden 
ingedeeld. We zullen drie kleutergroepen gaan krijgen. De begroting moet nog met het bestuur 
worden besproken. 
 

Rondvraag Gezonde school 
Er is door ouders en teamleden input gegeven voor de uitvoering voor een gezonde school, 
zowel tijdens de klassenouderbijeenkomsten als de vergadering met de oudervereniging.. Beeld 
is positief tegenover de gezonde school. Er zijn wel verschillende ideeën over hoe dit eruit moet 
gaan zien binnen de school en wat we wel/niet willen qua voeding e.d.. Dit moet nog verder 
worden uitgewerkt.  

 Bijeenkomst klassenouders 
De bijeenkomst voor klassenouders is goed verlopen en we zijn blij met zoveel enthousiaste 
ouders die deze rol op zich nemen. 

 OV 
De penningmeester van de OV gaat stoppen. Er zijn vanuit de MR zorgen rondom de organisatie 
van de OV en wie deze taak op zich gaat nemen. 

 
Vergaderdata MR, van 19:30-21:30:   
 20 september 2021, 30 november 2021, 17 januari 2022, 14 maart 2022, 23 mei 2022, 27 juni 2022 
,  
Vergaderdata GMR:  2021-2022 
 14 oktober, 16 december, 24 februari, 19 mei, 30 juni 
 
Actielijst   
datum gereed   verantwoordelijke   actie   
 Annemarie, Heidi, Janine, 

Kimberly 
Overleg over communicatie plannen 

 Heidi Heidi stuurt stuk uit het protocol basisonderwijs over 
quarantainemaatregelen naar de MR 

 Kimberly Voor op de agenda volgende bijeenkomst: IB ook uitnodigen 
over zorgplan/taakverdeling e.d. Wie doet wat binnen de 
school? Wie moet je benaderen? Vraag vanuit Ivana. 

 Kimberly Goedgekeurde notulen laten plaatsen op de website van De 
Kameleon. 

 
  
 


