
Notulen MR overleg 2 juli 2018 
 
Aanwezig: Mark, Jeroen, Marije, Wim, Richard (notulist), Ingrid, Chantal, Kariene en Jan. 
Locatie: Solid professionals Maliebaan 
 
  1.  Verslag overleg 28 mei 2018. Aanvullend, Kangoeroeklas evaluatie is 12 september en vragenlijst 
is verzonden naar ouders. 
 
  2.  Bezoek inspectie voor regulier verificatie onderzoek; verbeterpunten : personeelsbeleid was niet 
opgenomen in schoolplan en zichtbare planning en evaluatie ontbrak (kwaliteitszorg). Ondanks 
nieuw toezichtskader lag de focus nog steeds vrijwel geheel op taal en rekenen. Taakgerichtheid en 
differentiatie was voldoende. Zicht op ontwikkeling (is vastgelegd dat kinderen worden gevolgd van 
groep 1 t/m 8 en wat daar in praktijk mee wordt gedaan) ook. Kwaliteitscultuur was ook voldoende. 
Over vier jaar volgende onderzoek bij De Beiaard. 
 
  3.  Terugblik op het jaar. Professionalisering is in 2017-2018 gericht geweest op samenwerking 
binnen het team en op feedback  geven en ontvangen.  Dit heeft tot gedragsregels voor het team 
geleid. In 2018-2019 willen we werken aan gemeenschappelijk beeld over hoe het zou moeten gaan 
in de klas en wat goede didactiek is. Op de inhoud van de les dus.  Het koffiemoment van Jeroen met 
groep 4 is goed bevallen bij de ouders. In de bovenbouw (groep 4-8) wordt nagedacht over soort 
kijkje in de keuken voor de ouders. Om zo te laten zien wat er gebeurt. In onderbouw is behoefte 
minder omdat al veel wordt gezien bij halen en brengen. 
 
  4.  Ambities 2018/2019. Startvergadering Jeroen 24 augustus met docententeam om o.a. te spreken 
over mogelijkheden voor meer gedifferentieerd onderwijs naast Kangoeroeklas. DigiDuif wordt een 
uitgebreidere app met fotomogelijkheden en ziekmelding. Streven is na zomervakantie beginnen en 
geruisloze overgang voor de ouders. Snappet biedt mooie directe feedback naar docenten om zo op 
maat te kunnen te kunnen ondersteunen. Daarnaast wordt ook aangesloten bij kennisniveau 
leerlingen en oefenen ze meer en meer op hun eigen niveau. Uit WMKPO onderzoek bij leraren 
kwam naar voren dat leraren nog niet tevreden zijn met Wetenschap en Techniek en ICT. Zichtbaar 
en periodiek volgen voortgang schoolplan en kwaliteit komt terug op agenda MR 2018-2019. 
 
  5.  Afscheid Wim en Marije met bedankje namens SOZKO en MR. Richard bevestigt voorzitter te 
worden en Jan en Kariene algemeen lid van de MR. 
 
  6.  Borrel in de tuin 
 


