
 
 
 
Notulen MR vergadering 
Cuneraschool 
 
 
 
 
 
   

Datum:  12 oktober 2021  

Tijdstip:  19.30 uur 

Locatie: Cuneraschool 

 

  

 

Aanwezig: Henriëtte Vaandering, Richard Verkerk, Rob Diepenbroek, Esmée Doets, Martijn van den Hombergh, 
Boukje Zonneveld, Annie van Son 
  

 

Deel 1: MR overleg met directie 

 

1. Opening: Rondje voorstellen  en vaststelling agenda:  
Boukje en Rob zijn vandaag voor het eerst bij de MR vergadering. 

 
2. Notulen vergadering van: 8 juni 2021 

             Er zijn wat tekstuele aanpassingen gedaan, waarna de notulen goedgekeurd zijn. 

De goedgekeurde notulen worden, door Esmée naar De GMR (GMR@SKOVV.nl) 
gestuurd en naar Theresa voor op de website. 
 

3. N.a.v. actiepunten:  
Beleidsplan ‘Hoogbegaafdheid’ en ‘jaarverslag MR’ zijn door Richard ingepland op het jaarrooster van de 
MR. 

 

4. Mededelingen Directie/ Team: staan allemaal geagendeerd. 

 

5. Items Jaarplanningen: 
 

Jaarplan 2021-2022 
Deel 1: Hoge onderwijskwaliteit: 
We richten ons dit jaar vooral op goed lesgeven. Laten de onderwijsontwikkelingen wel doorgaan, maar 
op een lager pitje. 
EDI en rekenen zijn onze grote speerpunten m.b.t. onderwijsontwikkeling. 
Het rekenverbeterplan is vorig jaar al gestart met Jessica. Scholing van leerkrachten gebeurt dit 
schooljaar d.m.v. de cursus ‘Met sprongen vooruit’ , die door alle leerkrachten wordt gevolgd. We hopen 
door deze cursus en de bijbehorende materialen, het automatiseren te verbeteren. Het doel is om de 
rekenresultaten te verbeteren per groep en uiteindelijk ook bij de Cito eindtoets.  
 
Eind dit schooljaar wordt er een keuze gemaakt voor een nieuwe taalmethode. 
 
‘Blink’ (methode WO) wordt dit schooljaar ingevoerd vanaf groep 4.  
Groep 6 t/m 8 werken met nieuwe Chromebooks Groep 5 werkt met de oude Chromebooks, groep 4 met 
de laptops. 



 

Rekenmethode in de groepen 3 wordt, voor het 1e half jaar losgelaten, omdat het rekenonderwijs te lang 
op een te laag niveau bleef hangen, niet goed aansluit bij ‘Onderbouwd’. Het rekenonderwijs voor het 
eerste half jaar wordt door de betreffende leerkrachten ontwikkeld.  
 
In maart 2022 wordt de tevredenheidspeiling weer gedaan.   
De tussentijdse evaluatie in februari komt alleen in het team aan de orde, niet in de MR 
 
Deel 2: Personeel: De cyclus van gesprekken gaat veranderen. Komend schooljaar komen er 
ontwikkelgesprekken met de personeelsleden en eventueel voortgangsgesprekken. De 
functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken vervallen.  
De collegiale consultaties worden geïntensiveerd en er is genoeg geld om dit goed te organiseren. 
Het ziekteverzuim van de leerkrachten is heel laag op onze school. 
 
Deel 3:Goede relaties met ouders en maatschappij. 
De gesprekken met leerkracht, ouder en kind worden vorm gegeven, was afgelopen jaar nog vrijblijvend. 
 

NPO middelen: 193.520 euro 
• Voor 4 ochtenden onderwijsassistente Cynthia aangenomen met de focus op de middenbouw.  

• Vakdocent gymnastiek 1 dag per week. 

• Gedragsspecialist 8 uur. 
• Professionalisering team: WO-methode en reken verbetertraject. 

• Extra inzet personeel voor ondersteuning in de groepen en vrij roosteren van ingezette 
ontwikkeling voor invoering van borging nieuwe ontwikkelingen.  

• Aanschaf chroombooks 6-8. 
• Aanschaf materialen. 

• Dansdocent inzetten om de week voor alle groepen. 

• Inzet onderwijsassistent voor kinderen met een eigen leerlijn. 

• Vervolg muziekimpuls (klassenorkest) in de groepen 6 en 7.  

• De bovenschoolse afdracht is zo'n 14.000 euro ingezet voor scholing. 
De bedragen in het overzicht opgenomen zijn voor dit jaar. Volgend schooljaar komen er opnieuw NPO 
gelden naar de scholen. 
 

6. Jaarverslag MR 2020-2021 
           Het reglement van de MR hebben we aangepast voor onze school, maar is nog niet vastgelegd.  
           Dat komt volgende vergadering op de agenda. Er zijn een paar wijzigingen aangebracht. Martijn stuurt  
           de betreffende artikelen naar Richard. 
           Esmée stuurt het jaarverslag naar Theresa om te  plaatsen op de site. 
 

7. Vergaderingen MR:  
Maandag 22 november: Begroting van de school en begroting van de OR,  MR reglement. 

             Dinsdag 18 januari 2022: Veiligheid, kascontrole OR, Beleidsplan hoogbegaafdheid.  
             Maandag 7 maart 2022: Vakantieplanning schooljaar 2022-2023 
             Dinsdag 19 april 2022: Analyse tevredenheidspeilingen, Formatie, Evaluatie functioneren MR, 
                                                    MR verkiezingen. 
             Maandag 13 juni: Beleidsvoornemens komend schooljaar, presentatie opbrengsten eindcito, Concept  
                                         Schoolgids 2022-2023, jaarverslag MR.   



 

 Richard past de planning aan en stuurt die weer rond. 

          
             
            8. Input ouders 

 
 

            9.  lopende items 
 
    
Deel 2: MR vergadering  
 
             8. Samenvatting ingekomen en uitgegane post / e-mail, update GMR. 
             - Ingekomen post: MR boekje. 
 
   
 
             9. N.A.V. punten besproken in Deel 1 van de vergadering: 
                 MR reglement: afspraken zie vergadering deel 1. 
 
 
           10. W.v.t.t.k. / rondvraag en sluiting 

                 Boukje informeert naar de invulling na het vertrek van Monique. Linda vult 2 weken in tot de    
                 herfstvakantie. Na de herfstvakantie start Mieke in groep 6 naast Linda. 
 

               Actiepunten: 

               Esmée verstuurt de notulen en het jaarverslag. 

               Richard past de jaarplanning van de MR aan. 

               Martijn stuurt de betreffende artikelen van het MR reglement naar Richard. 
 
              Volgende vergadering: 22 november a.s. 19.00 uur 

 

  

  

  

 

   

  



 

  

 

 

 


