
Notulen vergadering MR  De Kameleon     

Datum: maandag 23 mei 2022 20.00u - 22.00u. 

Aanwezig: Peter (vz), Ivana, Kimberly (not), Sara, Eva, Heidi (d), Marlies (d) 

 

 

Opening en 
Vaststellen  
 

Welkom  
Agenda 
Prima. Volgende keer weer eerder delen van de agenda. 
 
Notulen 
Kimberly stuurt dit nog na ter goedkeuring. 
 

Ter 
bespreking 
 

GMR 
Statuten moesten herzien worden. Eva kan de memo delen met alle besproken 
punten. Statuten zijn goedgekeurd. Er waren alleen kleine wijzigingen. Interim 
(Peter V) voor Simone. Hij gaat zich vooral bezighouden met de zwakke school 
binnen de stichting. Ook is de gedragscode besproken. Deze komt uit 2019 en 
moet herzien worden. De scholen zijn hier nog mee bezig.  
De M-resultaten zijn besproken. De conclusie is dat vooral de groepen 3 en 4 een 
daling in de resultaten laten zien. Dit is voornamelijk te wijten aan corona. Er 
komt een vliegende brigade bij de zwakke school. Het bestuur gaat bij alle scholen 
weer kritisch kijken. 
Er is gesproken over foutloos rekenen. (ouderwets rekenen). Andere scholen 
waren hier positief over. De reacties van de kinderen over deze methode: aan het 
begin saai, maar later door succeservaringen werd het als prettig ervaren. 
In Driebergen is er een terugloop in leerlingaantal vanwege taalklassen met 
vluchtelingenkinderen. Andere scholen zijn juist enthousiast over het opvangen 
van vluchtelingenkinderen.  Eva gaat dinsdag naar het bestuursbureau om het 
nieuwe bestuursformatieplan te bespreken.  
MR volgend schooljaar 
We moeten op zoek gaan naar een nieuw lid voor de PMR en een nieuw lid voor 
de OMR. We zoeken iemand voor de opvolging van Janine. 
We gaan de verkiezing OMR opstarten. Hiervoor moeten we een stuk 
voorbereiden voor de nieuwsbrief.  

 Oudertevredenheid 
Mooie resultaten om trots op te zijn. Er zijn hogere scores behaald dan vorige 
jaren.  

 Gezonde school 
Het is een mooi beleidsstuk. Inhoudelijk zijn er goede stappen die worden gezet. 
Binnen het team is er nog wel wat verdeeldheid in visie. Het blijft een 
discussiepunt, maar er is wel voldoende draagvlak om dit beleid goed te kunnen 
invoeren. Het is mooi dat er suggesties worden gedaan welke voedingswaren 
meegegeven kunnen worden.  



Vraag vanuit MR hoe het ervoor staat met de plannen voor het uitdelen van 
bidons vanuit school? 

Vraag en 
antwoord 
Directie- MR 

Gezonde school vervolg. 
De OMR stuurt nog wat suggesties naar Marlies, maar in de grote lijnen zijn we 
zeer tevreden met het plan. Er wordt nog even gekeken naar hoe we het gaan 
communiceren naar ouders. Dit moet goed onder de aandacht gebracht worden 
bij ouders. Van onderaf is het gemakkelijker in te voeren dan bij de kinderen die al 
jaren bij ons naar school gaan. Er wordt een suggestie gedaan; misschien kunnen 
we iets knutselen met de kinderen rondom gezonde school.  
Aan het eind van het schooljaar komt het in de nieuwsbrief. 
In Parro wordt het gedeeld met link en als start gaat er een bidon met alle 
kinderen mee naar huis met daarin een brief. 
IEP eindresultaten 
De school is zeer tevreden met de behaalde resultaten. Op alle onderdelen scoort 
de groep op of boven verwachting. Wij zetten de resultaten af tegen onze 
schoolweging. Onze populatie zou hoger moeten scoren dan landelijk gemiddeld. 
Op gebied van lezen zitten we hier ruim boven. Op rekenen halen we dit op 2F/1S 
niveau nog niet. Als we kijken naar de groep, hebben ze wel een enorme groei 
gemaakt ten opzichte van eigen scores. De nieuwe methode moet hier meer in 
gaan bieden. Het rekenonderwijs is nog steeds ons speerpunt. Volgend schooljaar 
gaan we een verbetertraject in rondom EDI. We denken er op rekengebied nog 
meer uit te kunnen halen. Sommige kinderen hebben het minder goed/beter 
gedaan dan het eerdere advies. Dit gaat om halve adviezen. Kinderen kunnen 
gewoon instromen bij de school/klas waar ze zich hebben ingeschreven. Adviezen 
moeten heroverwogen worden maar hoeven niet altijd te worden aangepast. 
Hiervoor wordt gekeken naar het totaalplaatje.  
In de maatschappij is een ontwikkeling gaande voor een praktische vorm van het 
VWO. 
Oudertevredenheid 
Mooie resultaten. Goed om te zien dat kinderen zich veilig voelen op school en 
kinderen/ouders tevreden zijn over het onderwijs. Nog wel een verbeterpunt: Af 
en toe missen ouders nog iets in een stukje communicatie/informeren. Achteraf 
gezien zijn we te vroeg overgegaan op het nieuwe systeem (focus PO). Er gaat 
daarom nog een tussentijdse rapportage mee aan het eind van dit schooljaar. 
Komend schooljaar gaan we weer starten met een informatieavond voor alle 
klassen. De IB-er geeft eind van dit schooljaar nog een keer uitleg in een online 
bijeenkomst over de IEP (hoe moet je de resultaten lezen).  
Komend schooljaar gaan we ook het bieden van voldoende uitdaging weer goed 
oppakken.  Sinds de voorjaarsvakantie is er ook weer ondersteuning  voor het 
levelwerk. 
Formatie 
De formatie is zo goed als rond. Er blijft op alle dagen ondersteuning. We houden 
volgend schooljaar nog 1 taalklas. Een aantal leerlingen wordt opgenomen in de 
reguliere kleutergroepen. 
In de week van 13 juni (waarschijnlijk 17 juni) wordt de nieuwe groepsindeling 
met de leerlingen en ouders gecommuniceerd. 



Heidi heeft een sabbatical opgenomen. Zij is dan de eerste periode van volgend 
schooljaar afwezig. Marlies neemt alle directietaken waar. Arjan en Natascha 
zullen dan ambulant zijn voor onder- en bovenbouwondersteuning. Heidi gaat 
hierover communiceren in de eerstvolgende nieuwsbrief. 
Mededelingen 
We zijn bezig met de basisondersteuning van ZOUT. Er komt een nieuw protocol. 
Elke school moet voldoen aan dit protocol. Er is een akkoord bereikt. Voor 1 
augustus 2023 moet dit geïmplementeerd zijn. Op veel vlakken kunnen we deze 
ondersteuning bieden, maar nog niet op alle gebieden. Dit zal in het jaarplan 
aandacht gaan krijgen. Een lastig punt is het toedienen van medicatie, 
zondevoering en metingen doen bij leerlingen. 
 
Er is een keuze gemaakt voor een nieuwe geïntegreerde leesmethode: 'Atlantis'. 
Er is een akkoord gekomen om dit te gaan bestellen. Dit vervangt het huidige 
Nieuwsbegrip en Estafette.  
 
OV 
We willen de organisatie van de OV anders gaan vormgeven. Ouders krijgen een 
grotere rol in de organisatie van vieringen. Ouders kunnen zich intekenen voor 
vieringen en activiteiten. We voegen één teamlid toe aan de werkgroepen. De OV 
gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter en penningmeester. 

 

Rondvraag Communicatie MR 
Geen berichten, behalve urgente berichten, in de weekenden en avonduren via 
de app waar de directie/teamleden in betrokken zijn.  

 

 

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

 20 september 2021, 30 november 2021, 31 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  Caroline benaderen voor eventueel deelnemen MR. 
 Heidi Pizza's regelen voor laatste vergadering (afscheid MR 

leden) 



 OMR (Peter) Koffieochtend organiseren (ook om nieuwe leden te 
werven en te informeren) - datum plannen 

 MR Verkiezing nieuw OMR-lid 

 Kimberly Volgende vergadering op agenda: resultaten E-
toetsen IEP. 

 Kimberly Bijgewerkte notulen nasturen en documenten 
nieuwsbrief over verkiezingen. 

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

 
  
 

 

 


