
Agenda vergadering Medezeggenschapsraad

Datum: 20 januari 2021

Tijd: 19.30 uur tot 20.45 (directie niet aanwezig)

Locatie: i.v.m. corona via zoom

@bsdemeerkoet.nl

Aanwezig: Joke, Mieke, Sander,Annebel, Nienke, Tanja.

Afwezig met afbericht: Imke

Voorzitter: Nienke

Penningmeester: Tanja

MR aanwezig(mededelingen directie door MR personeelsgeleding):

1) Opening (+vaststellen agenda)

● De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  De agenda wordt vastgesteld.

2) Ingekomen stukken (MR mail, ideeënbus)

● Er is geen ingekomen post c.q. andere stukken.

3) Mededelingen vanuit directie

● Rene is bezig met schilderen van de hal. Er zijn kleurstalen aangevraagd voor de vloer. Er is

een offerte aangevraagd voor de inrichting van de hal. Deze zal als deze toegekend wordt

door Surplus betaald worden uit de “pot van alle kansen” c.q. “pot voor vernieuwing

onderwijs”.

● De stagiaire van Joke is abrupt gestopt door de lockdown. Ze start haar 2e trimester in januari

2021 in groep 4/5 bij een andere school. De stagiair bij Sander is helemaal gestopt. Maarten

heeft een video gestuurd naar de ouders. De stagiaire bij Mieke werkt vanuit huis.

● Er wordt hard gewerkt aan de verbetering van de leerlijnen door het hele team.

● Op 12 januari 2021 is er een studiedag waarbij de focus op rekenonderwijs is geweest.

Bovenschools (Surplus)is er met meerderde scholen uitstel gevraagd voor de studiedag

rekenen op 10 februari 2021.

● Een evaluatie van de studiedag zal alleen plaatsvinden als de studiedag doorgegaan is.



● Directie wil graag besluit van MR vernemen inzake toetsen IEP vanaf heden voor de groepen 3

tm 6. Groep 7 en 8 zullen nog CITO getoetst worden.

● De uitkomsten van de 2e enquête zijn positief.

● De leerlingen zullen niet voor de voorjaarsvakantie 2021 IEP/CITO getoetst gaan worden.

4) Leerlingenraad

● De leerlingenraad heeft de plannen inzake de herinrichting van de hal als eerste ingezien. Ze

zijn het eens met de ideeën en super enthousiast. De leerlingenraad komt nu niet samen.

5) IEP

● Marjo legt uit dat kinderen met dyslexie beter scores halen bij IEP dan bij CITO. Op begrijpend

lezen is in februari 2020 beter gescoord op IEP. Bij IEP zijn er kortere teksten. Andere toetsen

zijn vergelijkbaar gemaakt.

Marjo heeft navraag gedaan bij: de toetsen zijn IEP zijn goedgekeurd/voldoen aan voldoende

criteria.

CITO toetsen zijn klassikaal en langdurig/lange vraagstellingen.

Bij IEP kan er getoetst worden op moment dat leerkracht denkt dat leerling bepaalde stof

beheerst.

6) Inbreng agendapunten

● Nienke stelt voor om voortaan bij inbreng van agendapunten erbij te vermelden of er sprake

is van instemmen, besluitvorming of advies voor MR.

7) Instemming toetsen IEP vanaf heden

● De MR stemt unaniem in met de invoeringen van IEP vanaf heden voor de groepen 3 tm 6.

Groep 7 en 8 zullen dit schooljaar nog CITO getoetst worden (Groep 8 volgend schooljaar ook

nog). De MR is van mening dat IEP beter aansluit bij de huidige manier van projectmatig

onderwijs. Mieke zal namens de MR tekenen en dit met Debby afstemmen.

8) Actiepunten: Wie: Streefdatum:
Vraag van Imke inzake POS over ontbreken
taalontwikkelingsstoornis, ADHD en autisme:

Marjo zal dit bij
afwezigheid van Imke
deze vergadering de
volgende vergadering
toelichten.
Mieke zal Marjo
uitnodigen.

Wie zijn wij documenten en foto’s via FIEP
versturen:

Mieke



Stukje tekst vermelden over stichting MEEDOEN
in nieuwsbrief op te nemen

Mieke zal dit opnemen
met Debby

Vraag vanuit MR naar directie: wordt dit bij het
toekennen van het uitstel van de evaluatie van
de studiedag een gewone schooldag?

9) Overige

● Sander zal bij langere lockdown contact opnemen met Debby over evt. 3e enquête.

● Er zijn geen mededelingen vanuit de AC c.q. ouders.

● Niets meer aan de orde zijn de sluit de voorzitter de vergadering om 20.45 uur.


