
 
 
 
Notulen MR vergadering 
Cuneraschool 
 
 
 
 
 
   

Datum:  13 juni 2022 

Tijdstip: 19.00 uur 

Locatie: Cuneraschool 

 

 AAanwezig: Henriëtte Vaandering, Richard Verkerk, Rob Diepenbroek, Esmée Doets , 

Martijn van den Hombergh, Boukje Zonneveld, Annie van Son 

  

 

Deel 1: MR in overleg met directie 

1 Opening en vaststelling agenda  

• Richard heet iedereen welkom. 

• Agenda vastgesteld. 

2. Notulen vergadering van:  

19 april 2022 

Eén ouder heeft gereageerd of er toch nog een enquête zou kunnen komen 

m.b.t. de verandering van de schooltijden. 

Henriëtte vraagt om verduidelijking over het plan voor beter functioneren van 

de MR m.b.t. besluiten nemen in deel II van de vergadering.  

 

3. NAV actiepunten: 

- Martijn : beantwoorden bericht van ouder: gedaan. 
- Richard/Martijn: opstarten verkiezingen: gedaan. 
- Richard: uitzoeken ‘contact’ tussen de website en social schools: 

gedaan. 
- Allen: bepalen van relevante punten voor het activiteitenplan 2022-

2023: gedaan. 

 

 

4.Mededelingen directie/team (input Henriëtte): 

 

 

Beleidsvoornemens schooljaar 2022-2023: 

- Professionele leergemeenschap: 

Beleidsvoornemens voor volgend schooljaar zijn opgesteld n.a.v. de 

uitkomsten van het inspectiebezoek in januari 2022, de ontwikkelbehoefte van 

het team en afspraken m.b.t. de professionalisering van kwaliteitsverbetering 

door IB en directie. 



 

- Andere invulling van de Bouwvergadering; meer op inhoud. 

Elke week komt er een overleg tussen leerkrachten zodat lessen gezamenlijk 

voorbereid kunnen worden en leerlingen besproken kunnen worden. Er komt 

zodoende, voor teamleden, meer invloed op de lessen en er is meer collegiaal 

overleg. Pas in latere instantie komt de IB-er erbij, als dat nodig is. Dit alles 

wordt geïnitieerd door Henriëtte en Karlijn. Alle teamleden zitten in een 

‘ontwikkelingsgroep’ of ‘borggroep’. Daarnaast ook in een groep om 

festiviteiten voor te bereiden. De teamvergadering komt één keer in de 5 

weken op het vergaderrooster.  

 

- Kwaliteitsverbetering van het rekenonderwijs: 

De ‘Barekatoets’ is al ingevoerd en de bijbehorende kasten zijn aangeschaft. 

Nieuwe materialen m.b.t. hoofdrekenen worden verder aangevuld. 

Komend schooljaar wordt er gekeken naar een nieuwe rekenmethode. 

 

     -       Taal en Spelling: 

We starten met de nieuwe taal- en spellingsmethode: ‘STAAL’. Het team krijgt 

externe begeleiding bij het implementatieproces. 

 

5. Terugblik speerpunten schooljaar 2021-2022 

      -  EDI: De lessen Rekenen, Taal en Spelling zijn afgelopen jaar op de EDI 

manier gegeven. We hebben kritischer naar ons onderwijs gekeken en tijd 

genomen om de lessen gezamenlijk voor te bereiden. Er is veel collegiaal 

overleg geweest. De inspectie heeft dit ook gezien. EDI is nu ingevoerd. Het 

blijft de aandacht houden, maar is geen speerpunt meer.  

 

Bouw: Dit digitale programma ondersteunt de leesvoorwaarden voor kleuters 

en helpt de groepen 3 en 4 bij het technisch leesproces. Het wordt alleen 

ingezet voor kinderen, die dat nodig hebben. Er wordt zowel op school als 

thuis intensief gewerkt met dit programma. Thuis begeleiden ouders. Zij zijn 

geïnstrueerd. Op school gebeurt de begeleiding door een leerkracht en 

kinderen uit groep 7. 

 

Wereldoriëntatiemethode Blink:  De nieuwe methode is ingevoerd. 

Leerkrachten en kinderen zijn enthousiast. We zien een grote betrokkenheid. 

Er is hulp gevraagd om de tijdsplanning beter te kunnen hanteren. De lessen 



 

namen te veel tijd in beslag. Er zijn, tussen de leerkrachten onderling, de 

nodige afspraken gemaakt. Volgend schooljaar wordt dit geborgd. 

 

ICT: Sinds Corona zijn er flinke stappen gemaakt, op ICT gebied, binnen onze 

school. Alle kinderen uit de groepen 4 t/m 8 hebben nu een chromebook. Dat 

is ook nodig voor Blink.  

De typecursus wordt weer aangeboden in groep 6. Dat gebeurt deels onder 

schooltijd. Deels moet er thuis geoefend worden. Financieel is deze cursus 

voordelig voor ouders. 

 

Rekenen: ‘Bareka’, automatiseringstoets, is ingevoerd en de bijbehorende 

kasten zijn aangeschaft. Benodigde materialen aanvullen gaat volgend 

schooljaar nog doorlopen. Er is gefocust op de cruciale leerdoelen. Komend 

schooljaar wordt er een nieuwe methode gezocht. 

 

Taal- en Spelling: Nieuwe methode ‘STAAL’ is gekozen voor alle groepen. Er 

komt professionele begeleiding bij de invoering.  

 

Visie op Katholieke Identiteit: We gaan meedoen aan een nieuwe digitale 

methode, die nog in ontwikkeling is. Het betreft lessen rondom bijbel verhalen. 

Op dit moment wordt ‘Tref’ nog gebruikt. 

   

6. Opbrengsten eindcito: 

Aan het begin van het schooljaar is een streefnorm opgesteld, door 

betreffende leerkrachten, voor Rekenen en Taal n.a.v. de eind groep 7 

toetsen. Daarna is een actieplan opgesteld hoe we daar zouden kunnen 

komen. De bedoeling is om dit ook door te trekken naar groep 6 en eventueel 

verder.  

Dit schooljaar laat ‘Wereldoriëntatie’ een iets mindere score zien dan de 

afgelopen jaren. Taalverzorging is mooi gegroeid en met de uitslag van 

Rekenen zijn we blij. Lezen zit iets onder de norm waar de school naar 

streefde.  

We zitten overal boven de signaleringswaarde van de inspectie voor onze 

school. 

Conclusie: De interventies hebben hun vruchten afgeworpen.  

Voor volgend schooljaar zijn er weer interventies opgesteld. 

 



 

Het is erg onhandig om de eindtoets en de avond4daagse samen te laten       

vallen. Esmeé koppelt dit terug naar de atletiekvereniging. 

 

7. Concept schoolgids (+ formatie) 

De schoolgids is nog niet af. 

Formatie: Deze week gaat de formatie naar de ouders toe. Ook de indeling 

van de groepen 3 zit daarbij. 

 

8. Jaarverslag komt nog. 

 

 

9. Input ouders 

 - 

 

10. Lopende items (evt. aanvullen / opschonen) 

- Verkiezingen: Er is best veel gestemd. Edwin Zeller heeft de verkiezingen 

gewonnen. Annie blijft nog een jaar namens het team. 

Richard neemt contact op met de kandidaten.  

Richard vertelt Edwin Zeller dat het voor hem maar voor 2 jaar zal zijn, omdat 

zijn kinderen nog maar 2 jaar op school zitten. 

 

11. Ouderbijdrage: 

De kosten van de ouderbijdrage worden verhoogd naar € 30. De kosten van 

het schoolreisje wordt verhoogd naar € 40. Totaal is dat een stijging van €45 

naar €70. Dat is 60%. Oorzaak is de stijging van de kosten voor vervoer en 

entreeprijzen. Bovendien is de oud papieractie weggevallen.  

Dit bericht van de OR naar ouders gaat via Henriëtte ivm de onderbouwing. 

De MR gaat met de verhoging akkoord. 

 

Studiedagen 2022: SKOVV studiedag op een woensdag, één studiedag op 

vrijdag voor de herfstvakantie en één studiedag na het paasweekend en één 

op donderdag 19 januari. 

 

We hebben afscheid genomen van Esmée en haar bedankt voor haar 

langdurige positief kritische houding in de MR. 

 

 



 

Deel 2: MR Vergadering 

 

Samenvatting ingekomen en uitgegane post /e-mail, update GMR 

a. In: - 

 

b. Papieren post:  

 

W.v.t.t.k. / rondvraag en sluiting: 

Henriette heeft Theresa gesproken over het niet gekoppeld zijn van social 

schools en website. Theresa zal zorgen dat de berichten ook op de website 

komen.  

 

Acties: 

13-6-'22: Esmée koppelt terug naar de atletiekvereniging dat het erg           

onhandig was om de Avond4daagse samen te laten vallen met de eindtoets 

groep 8. 

13-6-'22: Richard neemt contact op met alle kandidaten van de MR 

verkiezingen. 

 

 

 

 

 

 

 


