
 

 

Notulen vergadering MR  De Kameleon     
Datum: Maandag 20 september 2021 19.30u. – 21.30 u.   
Aanwezig: Peter (vz), Ivana, Janine, Kimberly (not), Eva , Lucia, om 20.00 uur gezamenlijk met OV, 21.00 
uur Heidi (directie) 
 
 

Opening en 
Vaststellen  
 

Welkom  
 
Secretaris: wordt overgenomen door Kimberly 
 
Agenda 
Notulen   28-06-2021 goedgekeurd 
Actielijst  28-06-2021 
 
 

Ter bespreking 
 Binnengekomen post - geen 

Start schooljaar 
Gesproken over situatie rondom Corina.  
Goede start in de groepen. Nog zoekende met nieuwe rekenmethode en doelen die wel/niet 
worden beheerst. Verschil met oude methode is groot. 
 

Gezamenlijk deel 
MR + OV 

Betrokkenheid 
Memo vanuit MR met ideeën 
Andere suggesties: 

- Klassenouders! (oproep al geplaatst) 
- Appgroep of parro voor ‘helpende handjes’ 
- Klusteam? 
- Communicatie via één weg (Parro) 
- Koffieochtenden: onderwerpen voor discussie centraal stellen 

Overleg over communicatie voortzetten in kleine groep: Annemarie, Heidi, Janine, Kimberly 
Ouderbijdrage besproken: circa 10% niet betaald. Welke gevolgen heeft dat op termijn. 

Vraag en 
antwoord 
Directie- MR 

 Schoolgids 
Laatste punten zijn verwerkt. Akkoord gegeven door MR. 
 Evaluatie jaarplan 
Onderlinge samenwerking school en partners (zoals kind en co). Dit is vanwege corona nog 
minimaal van de grond gekomen. Gedurende het jaar zijn er veel meer dingen gebeurd en in 
ontwikkeling geweest. Evaluatie alleen geschreven op de belangrijkste onderwerpen. 
Jaarplan 
Rekenen is het grootste speerpunt. Implementatie van nieuwe methode getal en ruimte. 
Begeleiding hierbij door Focus PO/Helder onderwijsadvies. 
Visitatie op 14 december. Tijdens de visitatie zal de focus ook vooral op het rekenonderwijs 
liggen. 
Kwaliteitskring Taal gaat kijken naar het voortgezet technisch lezen. Voordat dit door het team 
wordt opgepakt wordt dit eerst goed onder de loep genomen. Twee collega’s (Danique en 
Maartje) gaan hiervoor een uitgebreide cursus doen. Volgend schooljaar zullen hier verder 
stappen in gemaakt gaan worden. 
Nieuwe levensbeschouwelijke methode ‘Houvast op school’. Verdere implementatie van Blink 
Wereld. 
Zorgoverleg wordt breder getrokken. Vanuit samenwerkingsverband gaat een senior 
medewerker (ZOT) deelnemen. Casussen worden hierin besproken. 
Burgerschap: contacten met het dorp weer aantrekken. Daar gaat de leerlingenraad over 
meedenken. 
Gezonde school: op de agenda voor de komende studiedag. Subsidie hiervoor. 



 

 

E-wise is aangeschaft. Leerkrachten kunnen hier op eigen tempo online cursussen volgen. Dit 
zal ook worden ingezet voor studiedagen. 
Leerkrachtentekort 
Grote zorg over groep 6. Er is geen vervanging te krijgen. Intern is het nu nog op te lossen, maar 
dit vraagt wel het maximale van de leerkrachten. NPO gelden worden waarschijnlijk tijdelijk 
ingezet voor bewegingsonderwijs. Hier is Heidi nog mee bezig.  

Rondvraag  

 
Vergaderdata MR, maandag 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   
   Peter Vragen of iemand verkeerouder wil worden  

- Peter vraagt eerst in de buurt van de Pleineslaan 
Peter heeft de vraag 2 a 3 weken geleden in de buurt app gezet. 
Nog niets op gehoord. Peter gaat meer rondvragen. 

 Heidi en Marlies Document NPO aanvullen en naar OMR 
 Peter? Nieuw overleg plannen voor ouderbetrokkenheid 
 Annemarie, Heidi, Janine, 

Kimberly 
Overleg over communicatie 

 
  
 


