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NOTULEN MR VERGADERING 

CUNERASCHOOL 

 

Datum:   23 januari 2023  

Tijdstip:  19.00 uur 

Locatie: Cuneraschool 

 

Aanwezig: Martijn van den Hombergh, Henriëtte Vaandering,  Karlijn Soeterik(gast als Intern Begeleider), 

Richard Verkerk, Rob Diepenbroek , Boukje Zonneveld, Edwin Zeller, Annie van Son. 

 

 

Deel 1: MR in overleg met directie 

 

1. Opening en vaststelling agenda. 

             Martijn opent de vergadering met een korte check in.  

             De agenda is vastgesteld. 

      2.    Beleidsplan en resultaten hoogbegaafdheid: 

             Karlijn presenteert het beleidsplan (hoog-)begaafdheid en beantwoordt de vragen. 

De MR komt met het voorstel om één keer per jaar een informatiebijeenkomst voor ouders van kinderen van de 

routegroep te organiseren. Karlijn neemt dit mee. 

Als ouders en school van mening verschillen kan er externe deskundigheid ingeroepen worden.            

 

       3.   Notulen vergadering van 15 november 2022:  

             Pagina 2: Boukje gaat naar de CNV basis training MR. 

             De notulen worden goedgekeurd. 

        4.  N.a.v. actiepunten: 

             Uitwerken van de actiepunten voor het activiteitenplan MR: is gebeurd. 

          

 

 

 

         

 



 

   

 

 

 

        5.  Mededelingen Directie/ Team: 

             Tevredenheidspeiling gaat in het voorjaar uit. 

 

         6.  Items Jaarplanning: 

              a. Kascontrole OR: De kascommissie heeft op 22 december 2022 de administratie van de                           
penningmeesters van de OR, over het schooljaar 2021/2022, gecontroleerd en in orde bevonden. 
              Henriëtte bespreekt met Theresa dat de OR, over hun financiële administratie, ook informatie geeft aan  
              de ouders.       
              b.Schoolplan 2023 –2027: 
              Dit jaar stelt de school het schoolplan 2023-2027 op. De directeur heeft hiervoor input gevraagd  

              aan de MR. 

              Henriëtte licht de poster toe: ‘Lerende cultuur en vakmanschap van de leraar’. Deze poster is extern                        

gemaakt door iemand die is ingehuurd door SKOVV. 

               Input MR: 

              -Invoering van nieuwe manier van toetsen. 

       -Cito eindtoetsen gaan vervallen. Dat wordt een doorstroomtoets naar het middelbaar onderwijs. 

        Nieuwe toetsen ‘Kind in Beeld’ invoeren. 

              -Veiligheid in vrije situaties bv bij de TSO, werken op de gang, in de rij lopen enz. blijven volgen. 

              -Wat voor extra’s kunnen we doen voor ‘moeilijke groepen’.  

              -Extra bewegingsonderwijs. 

              -Ouders meer betrekken door interessante ouderavonden te organiseren zoals over Mediawijsheid. 

              -Maximum aantal leerlingen in groepen o.a. kleutergroepen.  

-Muziekonderwijs blijven volgen. 

              -Burgerschapsvorming. 

              -Professionalisering o.a. feedback geven aan elkaar.  

              -Personeelsbeleid naar de toekomst toe o.a. m.b.t. oudere leerkrachten, die zullen vertrekken. 

              -Engels. 

 

              7. Activiteitenplan: Dit wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

               

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

8. Input ouders: 

groep 7: Het is nu rustig in de groepen. Er wordt veel in geïnvesteerd om van deze twee groepen een hechte 

groep te maken, zodat ze met elkaar, op een goede manier, groep 8 kunnen doorlopen. Er zal, aan het begin van 

groep 8, een overzicht aan ouders gestuurd worden hoe het jaar in groep 8 vormgegeven zal worden. 

 
9. Lopende items: geen. 
 
Deel 2: MR vergadering  
 
10.Samenvatting ingekomen en uitgegane post / e-mail, update GMR. 
Notulen GMR d.d. 22 november 2022: 
We praten even over de opmerking in de notulen dat de gemiddelde leeftijd bij SKOVV gemiddeld 42 is terwijl het 
landelijke gemiddelde 38 is.  
Martijn stuurt een berichtje naar de contactpersoon van de GMR over meer duurzaamheid in de scholen. 
 
 a. Inkomend: 
 b. Papieren post: 
 
9. N.A.V. punten besproken in Deel 1 van de vergadering: 
 
10. Rondvraag:  
 
Sluiting: 21.30 uur 

 

Actiepunten: Martijn stuurt een berichtje naar de GMR. 

 
Volgende vergadering: maandag 6 maart 2023 
 
 

 

 

 

  

  

  



 

   

 

 

   

  

  

 

 

 


