
Notulen MR-vergadering 12 oktober 2022 
 
20:00 uur 
 
Aanwezig: Sara, Jacqueline, Michelle, Folkert, Inge 

 
 

1. Opening om 20:05 uur 
We nodigen Agnes de volgende keer uit om afscheid te nemen. Sara is in haar 
plaats in de MR gekomen. 
 

2. Notulen 29 juni 2022: 
Aangevuld.  
 

3. Cursus nieuw MR-lid: 
Folkert en Sara gaan wellicht de MR starterscursus volgen. Folkert heeft eerder 
online al een soort wervingscursus gevolgd. 
 

4. InfoMR: 
Dit is een informatieblad voor de MR, die komt binnen op de PWA. 
 

5. Jaarverslag MR: 
Komt nog, voorzitter is er nog niet aan toegekomen.  
 

6. Jaarplan (bijlage):  
Voor de zomervakantie zijn deze jaarplannen al vastgesteld.  
 
Hoogwaardig taalonderwijs: Op PWA is dit begrijpend lezen/luisteren. Daar zijn we al 
sinds schooljaar 2019-2020 mee bezig. Onder andere onder begeleiding van een 
externe. Nu moet dit geborgd worden. De leerkrachten gaan onder andere bij elkaar 
kijken naar een les om van elkaar te leren. Zij maken ook samen lessen.  
Het team kan nog steeds met vragen bij de externe terecht. Zij heeft ook 
meegekeken naar ons onderwijsplan (hoe geven wij onze lessen in begrijpend lezen 
vorm op de PWA). Als dit onderwijsplan klaar is, kan het weer aan de MR worden 
voorgelegd, zodat zij op de hoogte zijn. Dan kan het kort genotuleerd worden en 
daardoor is het zichtbaar voor alle ouders.  
Wat betekent DMT? Dat staat voor Drie Minuten Toets: een toets van woordrijtjes 
lezen. Er is geen lijst met de betekenissen van de gebruikte afkortingen in het 
jaarplan.  
 
Meer- en hoogbegaafde leerlingen: 
Er was hier nog niet zoveel voor ontwikkeld. Nu is er een protocol opgesteld en een 
verbeterde samenwerking met de Almgaard. Er is ook een onderwijsplan gemaakt. 
Vanaf dit schooljaar wordt er met de plusgroep gewerkt met het nieuwe programma 
Briljant. Een collega van de Verschoorschool heeft ons hierover een presentatie 
gegeven en naar aanleiding daarvan zijn wij enthousiast geworden. Het staat nu in 
de steigers hoe we dit gaan inzetten binnen de PWA, want dit is weer een nieuw 
programma.  
Is er een protocol waarin staat wanneer leerlingen naar Almgaard mogen? Officieel 
moet er een IQ-onderzoek afgenomen zijn met een uitslag van minstens 130, maar 
soms zijn er in overleg met de leerkrachten van de PWA en de Almgaard ook 
mogelijkheden wanneer er geen IQ-onderzoek is geweest.  
Wanneer ga je naar fulltime naar de HB-groep? Dit wordt besloten in overleg met de 



ouders, IB-er, leerkrachten van PWA en Almgaard en de orthopedagoog. 
Is er iets aan de samenwerking met de Almgaard veranderd? Die is intensiever 
geworden. De terugkoppeling verloopt soepeler.  
 
Rekenen:  
De resultaten van de Cito vielen tegen. We zetten in op het verbeteren van het 
rekenen. 1F betekent fundamenteel niveau en 1S is streefniveau (Havo/VWO). 
 
We zijn begonnen met Bareka (toetsen voor het rekenmuurtje), Rekensprint 
(oefenen) en een nieuwe rekenkist van Met Sprongen Vooruit (tijd, voor groep 
3/4/5/6).  
 
Er is ook een studieochtend geweest over nieuwe rekenmethodes. Die van groep 3 
moet vervangen worden, want die is verouderd. De werkgroep rekenen gaat bekijken 
of we vanaf groep 4 of 5 blijven werken met Snappet of dat we kiezen voor een 
andere methode. Op 31 oktober heeft het team contact met Snappet: zetten we 
Snappet wel optimaal in? 
We gaan meer rekenen, van 4 naar 5 keer per week. Na de Cito’s in januari 
analyseren we de toets resultaten en bekijken we of we de goede dingen doen of 
moeten bijsturen. 
 
Ouderbetrokkenheid:  
Kwam naar voren uit de WMKPO vragenlijst. Na 2 jaar Corona moeten we ouders 
weer wat meer gaan betrekken en informeren. De leerkrachten plaatsen niet alleen 
leuke dingen op SocialSchools, maar ook inhoudelijke dingen uit de les. De berichten 
worden door de meeste ouders gezien (de leerkrachten kunnen dit zien). 
Ouders komen meer de school in en komen weer meer helpen. Dit moest na Corona 
op gang komen. 
 
Kanjermethode:  
De Kanjertraining willen we weer onder de aandacht brengen bij het team. Sommige 
teamleden moeten de cursus nog doen. Het gehele team gaat een opfriscursus doen 
in februari 2023. Zo besteden we meer aandacht aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen. 
 
Leerlingvolgsysteem:  
We hebben nu Cito als leerlingvolgsysteem en IEP als eindtoets.  
Cito stopt met wat ze nu aanbieden en komt met een nieuwe versie. We zullen dus 
moeten overstappen. Er zijn nog 3 andere aanbieders van leerlingvolgsystemen. 
SOOLVA kijkt met welk LVS we als stichting gaan werken. De IB-ers van de 8 
scholen zullen er 2 uitkiezen en iedere school kiest dan welke van die 2 ze willen 
gebruiken.  
De overstap naar een ander systeem kan lastig zijn. Mogelijk is het lastig om de 
resultaten van beide systemen met elkaar te vergelijken. Het team heeft de criteria 
voor een prettig LVS al vastgesteld vorig schooljaar. 
 

7. Draaiboek Covid 2022-2023: 
Iedere school moet dit draaiboek zelf maken, dit wordt niet door de stichting gedaan. 
Schoolplan.nl had veel voorbeeldteksten die gebruikt zijn in ons draaiboek. Er zijn 4 
landelijke scenario’s waarvan uitgegaan wordt. 
 
Kunnen we aan de ouders verzoeken het aan de leerkracht door te geven als er thuis 
Corona is? Zodat de leerkrachten afstand kunnen houden.  
We kunnen dit niet verplichten, maar vragen kan wel. Het is immers in het belang 
van alle leerlingen, ouders en teamleden dat het onderwijs gecontinueerd kan 



worden.  
Het schemaatje met de 4 verschillende scenario’s wordt met alle ouders gedeeld op 
SocialSchools. De MR heeft het draaiboek goedgekeurd. 
 

8. Rondvraag:  
Energierekening:  
Als je als school in crisis komt kun je bij de overheid aankloppen. Wij delen de kosten 
met de gemeente. Als kosten verdriedubbelen worden het zo’n €30.000. Tot 1 januari 
2023 is het nog een vast energiecontract, dus voor nu zijn er nog geen problemen. 
Als school kies je zelf waar je je energiecontract afsluit. We hebben (nog) geen 
zonnepanelen. Dit is lastig, omdat we het gebouw huren en wel zelf de 
zonnepanelen zouden moeten aanschaffen. 
 

9. Sluiting om 21:45 uur.  
 
 

Volgende keer op agenda: 
Begroting  
Jaarverslag MR 
Statistieken bekijken over doubleren op PWA vergeleken met andere scholen in de 
gemeente/stichting 
 


