
MR Vergadering  

Datum: 08-06-2021 
Aanwezig: Sarah, Patrick, Thijs, Shireen, Sietske, Elles (v.a. 20:00u), Dorine (v.a. 20:00u) 
Voorzitter: Henk 
Notulist: Nicole 

1. Voorstelronde                 

Er wordt een voorstelronde gedaan. Voor Sarah is het de eerste bijeenkomst. Zij gaat de rol 
van voorzitter overnemen van Henk vanaf aankomend schooljaar (2021/2022). Henk neemt 
dit schooljaar afscheid van de mr.  

2.  Notulen vorige keer 

Er zijn geen opmerkingen op de vorige notulen (20/4/2021). Sietske zet de notulen online.  

3. Ingekomen stukken MR 

Er zijn geen ingekomen stukken.  

4. Terugkoppeling GMR vergadering? 

Shireen heeft de afgelopen GMR vergadering bijgewoond (25/5/2021). Ze geeft een 
samenvatting van de bijeenkomst. Belangrijkste punt is dat er goedkeuring is verleend voor 
de nieuwe opzet van de GMR.  

We bespreken wat het effect is van de nieuwe GMR opzet voor de Sint Victor school. 
Samengevat, in de nieuwe opzet van de GMR wordt elke school gekoppelde aan een andere 
school. De koppels zijn niet bekend. Graag willen wij hierin proactief handelen, door zelf een 
voorkeur aan te geven voor een duoschool. Op dit moment heeft onze voorkeur om een duo 
te vormen met de Eloy school en Anne Frankschool. Onderling stemmen we af wat het 
belang voor de Sint Victor is om deel te nemen in aan de GMR.  

5. Mededelingen directie 

- Op vrijdag 18 juni wordt de groepsindeling voor komend schooljaar gedeeld.   

- Kelsey Oosterkamp gaat komend schooljaar werken als onderwijsassistent. Ze gaat 
de leerkracht van groep 8 ondersteunen. Groep 8 krijgt volgend jaar o.a. extra 
ondersteuning, omdat het een relatief grote groep is. Anouk de Jong blijft 
aankomend jaar het team versterken. Zij richt zich op de extra ondersteuning voor 
het rekenonderwijs. Kelsey en Anouk worden gefinancierd vanuit subsidies die zijn 
aangevraagd. Specifieke subsidies die zijn vrijgekomen vanuit het ministerie voor 
achterstanden die zijn ontstaan vanuit het COVID-19/thuisonderwijs.  

- Annemiek Koopmans gaat het team verlaten.  

6. Schoolgids 



Dorine bedankt de vergadering voor de feedback die is gegeven. Ze gaat het document 
definitief maken.  

7. Concept brief locatie groep 8 komend schooljaar 

We bespreken de brief. Dorine neemt de feedback mee voor de definitieve versie.  

8. Vervanging Sietske als PRM lid 

Er zijn twee geïnteresseerden binnen het team om de taak van Sietske over te nemen. 
Aankomende teamvergadering wordt er binnen het team definitief besloten wie de rol gaat 
vervullen komend jaar.  

9. Scan NPO 

De toets die eerder dit schooljaar is afgenomen kwam naar voren dat er een achterstand is 
ontstaan op spelling en rekenen. Hier zijn toen al interventies op in gezet. Uit de 
middentoets kwam naar voren dat begrijpend lezen ook de nodige aandacht nodig heeft de 
komende periode. Op dit moment is de school nog bezig om het effect te meten van het 
thuisonderwijs/Covid-19 op het welzijn van de kinderen.  

Dorine deelt met de vergadering het Nationaal Programma Onderwijs. Dit is een overzicht 
van de interventies, ook wel menukaart genoemd, die kunnen worden ingezet door de 
verkregen subsidie gelden.  

De school wil door de inzet van interventies zich enerzijds richten op korte termijn doelen, 
bijvoorbeeld door de achterstanden die inzichtelijk zijn aan te pakken. Anderzijds kunnen de 
interventies ook een mooie boost geven om de uitwerkingen van de lange termijn doelen te 
versterken. Zoals het thema feedback, 21e eeuw vaardigheden en de ontwikkeling in de 
kleuterklassen (spelen en ontdekkend leren en de Rijke Hoeken) 

Sietske vraagt extra aandacht om alle kinderen mee te nemen in de interventies. Elk kind 
heeft zijn aandacht nodig, niet enkel de kinderen die resultaten laten zien die onder de norm 
van de school vallen (de norm van de school is afhankelijk van de populatie leerlingen. De 
populatie leerlingen wordt gebaseerd op de achtergrond informatie van het kind. Denk 
hierbij aan moedertaal, opleidingsniveau ouders. Dit zijn landelijke richtlijnen).   

In de eerste vergadering van komend schooljaar worden de definitieve interventies 
besproken. Op het moment dat er eerder zaken concreet zijn wordt dit gedeeld.  

10.              Jaarplanning 2021-2022/eerstvolgende vergadering nieuwe schooljaar 

Sarah zet de jaarplanning om in agendapunten voor de vergadering komend schooljaar.  

11.            Wat verder ter tafel komt 

We bespreken eventuele wijzigingen betreft het beleid rondom Covid-19. Er zijn op dit 
moment geen concrete wijzigingen in het beleid. We blijven werken vanuit de bubbels. Dit 



betekent dat het schoolreisjes dit jaar niet door kan gaan. Er wordt gekeken naar een mooi 
alternatief. Ook het eindkamp van groep 8 zal dit jaar niet op Texel plaatsvinden. De groepen 
gaan naar Vierhouten, onder begeleiding van leerkrachten en stagiaires en dit jaar zonder 
ouders. 

12. Afscheid Sietske, Elles, Henk 

 Wij danken Sietske, Henk en Elles voor hun inzet in de afgelopen jaren.  

 


