
Notulen MR-vergadering 31 mei 2022 
 
19:30 uur 
 
Aanwezig: Folkert, Michelle, Agnes, Inge, Jacqueline 
 

1. Opening om 19:40 uur. 
 

2. Notulen 17 maart 2022: 
Enkele aanpassingen gemaakt.  
Toevoeging: 
Cito komt volgend schooljaar uit met Cito 4.0, een nieuwe versie van het 
leerlingvolgsysteem. Cito 3.0 wordt daarna niet meer ondersteund, dus we zullen 
moeten overstappen. Volgend schooljaar zal stichtingbreed bekeken worden of we 
overstappen naar Cito 4.0 of naar een andere aanbieder. Er wordt dan ook besloten 
of alle scholen hetzelfde LVS moeten gebruiken of dat iedere school voor zichzelf 
mag bepalen welk LVS het beste bij de school past. 
 

3. Bezetting volgend schooljaar:  
De formatie is rond, er is voldoende personeel om de groepen te bezetten. Er is een 
nieuwe leerkracht aangenomen. 3 onderwijsassistenten blijven vast op de formatie, 
een vierde onderwijsassistent gaat de Pabo doen en daarvoor stagelopen op de 
PWA. Over de verdeling van de onderwijsassistenten over de 4 groepen moeten nog 
afspraken worden gemaakt.  
 

4. Uitslag tevredenheidsonderzoek: 
Slechts 52% van de ouderparen heeft de vragenlijst ingevuld. Dit percentage is 
teleurstellend, geeft geen goed beeld en geen goed gevoel. Uit groep 4 heeft geen 
enkele ouder het ingevuld. Uit groep 7 kwam veel respons. In die groep was dit 
schooljaar veel onrust, dit drukt een stempel op de resultaten.  
 
Punten waar de PWA volgend schooljaar aan wil werken: 
- Communicatie met ouders: 

Door Corona zijn ouderavonden niet doorgegaan, daardoor loopt de 
informatievoorziening alleen via SocialSchools. 
Jacqueline zal middels een bericht op SocialSchools aan alle ouders vragen hoe 
het contact tussen school en ouders verbeterd kan worden. Hierbij vermelden dat 
dit voortkomt uit het tevredenheidsonderzoek. Dit kan bijv. met een poll, waarbij 
school zelf een aantal haalbare opties aanbiedt.  
 

- Pesten: 
Het team besteedt volgend schooljaar een studiedag aan Kanjer om dit een 
nieuwe impuls te geven en frisse ideeën op te doen. 
 

- Meer aandacht en duidelijke doelen/plannen voor de meer – en hoogbegaafden. 
 

Dit worden volgend schooljaar nieuwe jaarplannen.  
  

5. Inzet NPO-gelden schooljaar 2022-2023: 
Nationaal Programma Onderwijs: Na Corona beschikbaar gesteld geld van de 
overheid om achterstanden in te halen.  
 
Afgelopen schooljaar bedroeg dit €700 per kind, komend schooljaar €500 euro (in 
totaal €47.000 voor onze school, gebaseerd op het leerlingenaantal in oktober). Er is 



door de overheid een keuzemenu gemaakt waar je als school uit kunt kiezen om dit 
geld aan te besteden. Op dit menu staan bewezen interventies.  
 
De PWA wil graag op basis van de Cito in juni bepalen op welke punten we willen 
inzetten. 
 
PWA wil sowieso inzetten op: 
- Rekenen voor de hele school (licentie Rekensprint) 
- Taalimpuls  
- Vakdocent Engels 
- Vakdocent muziek  
- Extra onderwijsassistentie  
 

6. Rondvraag: 
De volgende vergadering is op woensdag 29 juni. Dan nemen we afscheid van 
Marjo. 
 
Is er al meer over het 2e en 3e spoor bekend?  
Onze langdurig zieken zijn weer (voor een groot deel) beter gemeld en krijgen hier 
gelukkig niet mee te maken. 
 
Worden de IEP-eindtoets en Cito’s naast elkaar gelegd voor het bepalen van de 
besteding van de NPO gelden? Ja, er wordt naast de Cito ook gekeken naar de 
uitslag van de IEP-toets. 
Cito wordt volgende week afgenomen, de scores hiervan kunnen in de volgende MR-
vergadering nog meegenomen worden voor de NPO gelden. Dit komt de volgende 
keer op de agenda.   
 

7. Sluiting om 21:05 uur. 
 


