
 
 
Notulen MR vergadering 
Cuneraschool 
 
 
 
 
 
   

 

Datum:  8 juni 2021 

Tijdstip:  19.00 uur – 21.30 uur 

Locatie: thuis (via Teams) 

Notulist: Wilma van Esch 

  

 

Aanwezig: Annie van Son, Esmée Doets, Richard Verkerk, Martijn van den Hombergh, Arjan van Erven, 
Henriëtte Vaandering, Wilma van Esch 
 
Opening 
Richard opent de vergadering. Er worden enkele punten toegevoegd. Vanuit Henriëtte de punten subsidie en 
kamp. Vanuit de ouders het punt: mondkapjes op het schoolplein (dit punt behandelen bij het agendapunt: 
Corona) 
 
Notulen 20 maart 2021 
Enkele tekstuele fouten worden gecorrigeerd. De notulen worden goedgekeurd. 
 
N.a.v.actiepunten 
Deze kunnen allemaal afgevinkt worden. 
 
Mededelingen van de directie 
Subsidie  
Dit kunnen we onderverdelen in drie punten: 
1. Vanuit de subsidie van de eerste lockdown: de externe R.T’er Jeannie Hennissen wordt hiervan betaald. 
2. Daarnaast is er nog een potje waaruit de extra ondersteuning betaald wordt; deels Jeannie en deels uitval 
i.v.m. corona. 
3. NPO: Nationaal Plan Onderwijs; in eerste instantie werd gezegd dat de school ongeveer 700 euro per leerling 
per jaar zou krijgen. Waarschijnlijk moet het uitgesmeerd over 2.5 jaar. Blijft nog afwachten wat we er precies 
mee kunnen. Om hiervoor in aanmerking te komen, wordt er nogal wat gevraagd van school. Je moet een 
nulmeting doen, een scan maken en een enquête onder ouders én leerlingen houden. 
De nulmeting is al gedaan. 
Met dit geld wil de school graag het volgende doen: extra ondersteuning bij de onderbouw, inzetten door collega’s 
die extra uitbreiding willen hebben. Extra een externe onderwijsassistent inhuren, deze persoon wil 65 euro per 
uur. Er wordt nu gekeken of er SKOVV breed iets geregeld kan worden. We willen namelijk graag drie ochtenden 
een onderwijsassistent voor de middenbouw. Richard en Henriëtte hebben nog een gesprek met een 
gymleerkracht. De leerkrachten kunnen dan twee jaar lang de gymlessen samen met de gymleerkracht geven 
zodat zij ideeën op doen om daarna de gymlessen zelf te gaan geven. Een gedragsspecialist, samen met de 
scholen uit Rhenen, inhuren. Verder staan de volgende punten ook op het lijstje: ondersteuning van een CEDIN 
onderwijsspecialist voor het verder invoeren van EDI en om ons rekenonderwijs naar een hoger plan te tillen, 
chromebooks, professionalisering van het team. 
De verantwoording is zowel resultaatgericht als prestatiegericht. We onderbouwen het plan in Parnassys 
(leerlingvolgsysteem). Alle input die je al ooit gegeven hebt, wordt dan bij elkaar gezet.  
In grote lijnen moet het plan klaar zijn, na de zomervakantie gaat de school het dan echt onderbouwen. 
 
Kamp: 
We mogen in principe niet op kamp gaan van het SKOVV. Kinderen hopen echt op kamp te mogen. Het 
draaiboek ligt al klaar. We gaan er vanuit dat er 23 juni weer versoepeld wordt. Advies MR: Informeer bij de 



 

 

ouders hoe zij er instaan. Stuur de ouders van groep 8 een brief, Als een ouder bezwaar heeft, stuurt deze een 
berichtje naar de directie. Gaan de versoepelingen 23 juni door, ga dan wel op kamp. School is 
eindverantwoordelijk en niet het bestuur. De leerkrachten die mee gaan kunnen eventueel een zelftest doen. 
 
De eindmusical van groep 8 wordt in het Rembrandtcollege te Veenendaal gehouden.   
 
Items jaarplanning 
- Terugblik speerpunten dit schooljaar: dit komt op de website van de school.  
We lopen tijdens deze vergadering de punten even langs.  
Beleidsplan Hoogbegaafdheid komt volgend schooljaar in de MR vergadering terug.  
Oudergesprekken: de school wil in ieder geval niet terug naar de oude tienminuten gesprekken.  
Bewegend leren: het punt wordt kort aangepast, want er is wel iets aan gedaan dit schooljaar. 
 
- Jaarverslag school: ook dit wordt op de website van de school geplaatst. De evaluatie staat nu persoonlijk 
geschreven, Henriëtte gaat het aanpassen naar de school toe geschreven. 
We lopen alle punten langs. Enkele punten worden wat uitgebreider besproken.  
Henriëtte gaat alles in het WMK (Werken met Kwaliteit) hangen zodat alles in één document samenkomt.  
Beleid Hoogbegaafdheid: de groei van deze groep is nog niet te zien in de Eindtoets. We zijn deze groep wel 
meer gaan uitdagen.  
EDI: hier hebben we dit jaar al veel aan gedaan en gaan hier volgend jaar mee verder i.s.m. Jessica van der 
Straaten van CEDIN. Dit is niet vanaf groep 3, maar vanaf groep 2 is dit al heel belangrijk. 
Methode Wereldoriëntatie: we zijn nog aan het uitzoeken of groep 3 mee gaat doen met de nieuwe methode. 
Waarschijnlijk gaat groep 3 werken met onderwerpen uit de eigen omgeving, los van deze methode. 
We gaan overstappen naar een andere systeembeheerder waardoor we er van uitgaan dat het technisch 
allemaal beter op orde is dan nu. 
Werkdrukvermindering: op onze school is een laag ziekteverzuim. 
DVS: we hadden een externe begeleider voor het implementeren van de DVS. Dat is dit schooljaar afgesloten. 
De school gaat dit nu verder zelf voortzetten. 
Oudergesprekken: we willen daar een soort lijn in hebben en een bepaalde mate van vrijheid. Ook willen we een 
tienminuten gesprek met een kind erbij. Ouders geven aan dat het fijn is om ook alleen met een leerkracht te 
praten. 
Film school: de mensen die de film kwamen opnemen waren erg enthousiast over de school, de kinderen en de 
leerkrachten. 
Er zijn een aantal dingen niet doorgegaan vanwege Corona, maar er zijn ook een heleboel dingen wel gelukt. Fijn 
om dat zo op een rij te zien staan.  
Complimenten voor de school! 
 
- Opbrengsten Cito eindtoets: de school behaalde een score van 538,4, het landelijke gemiddelde is 534,7. We 
hebben een fundamenteel niveau (eind groep 6), vanuit de inspectie moet hier 85% van de kinderen op zitten. 
Onze school had hierop een score van 100%.  
Verder komt vanuit de opbrengsten de volgende analyse voort: 

• De zorg voor onze zwakke leerlingen voldoet en continueren we. 

• De middengroep is niet altijd voldoende aangesproken op hun potentie. We gaan leerlingen meer 
uitdagen door verrijkende opdrachten binnen de methodes aan te gaan. In het beleidsplan 
Hoogbegaafdheid zijn interventies opgenomen die dit aanbod zullen verstevigen. Komend schooljaar 
zullen deze interventies worden ingevoerd. 



 

 

• De leerlijn qua spelling en grammatica is niet naar tevredenheid. De leerlijnen werkwoordspelling en 
grammatica worden door de groep 8 leerkrachten alvast aangepast. Ook wordt er een leerteam 
opgericht die nieuwe taalmethodes gaat onderzoeken en een verbeterplan opstelt. 

• De rekencommissie heeft een rekenverbeterplan opgezet en gaat hier samen met CEDIN-specialist mee 
verder, om zo ons rekenonderwijs naar een hoger plan te tillen.  

• De invoering van EDI zal de kwaliteit van meerdere kernvakken naar verwachting vergroten. 

- Speerpunten komend schooljaar: we lopen deze punten even langs.  
 
- Concept schoolgids: deze wordt t.z.t. doorgelezen door de personeelsgeleding. 
 
Input ouders 
---------------- 
 
Lopende items (evt. aanvullen / opschonen) 
a. Verkiezingen MR: de verkiezingen hebben inmiddels plaats gevonden. Er is 133 keer gestemd. Boukje 
Zonneveld is met meerderheid gekozen. Richard brengt degenen die zich verkiesbaar hebben gesteld op de 
hoogte. In oktober kan Boukje meteen aansluiten. Vanuit het team neemt volgend schooljaar Rob Diepenbroek 
plaats in de MR. 
b. Corona: mondkapjes dragen op het schoolplein, hoe lang moet dit nog? Er zijn steeds meer ouders die zonder 
mondkapje op het schoolplein lopen. Als er na 23 juni versoepelingen komen dan hoeft er geen mondkapje meer 
op het schoolplein gedragen te worden, maar nog wel binnenin de school.  
 
Wilma en Arjan worden bedankt voor hun inbreng in de MR en de fijne samenwerking! 
 
Samenvatting ingekomen en uitgegane post / email, update GMR 

a. In: Martijn gaat de MR mail beheren.  
b. Papieren post: -------- 

 
Jaaragenda: 
Jaarverslag MR: dit komt in oktober op de agenda. 
 
N.a.v. punten besproken in deel 1 van de vergadering 
--------------------- 
 
Rondvraag 
--------------------- 
 
Actiepunten: 

- Richard belt de ouders die zich verkiesbaar hebben gezet. 
- Richard zet het beleidsplan Hoogbegaafdheid en het jaarverslag van de MR op de agenda. 

 
De eerste mr-vergadering in het nieuwe schooljaar:  
maandag 4 oktober 2021 om 19.00 uur. Richard brengt Rob en Boukje hiervan op de hoogte. 
Annie notuleert. 
 
 
 


