Agenda MR vergadering 12 april 2022 (Fysiek)
Tijdstip 19.30- 21.30 uur
Aanwezig:
Gast:
Afwezig:
Toehoorder:
Notulist :

Wendy (vz), Martijn, Raymond, Patricia, Heleen, Carola en Marjolein
Michelle
Susanne en Ton hebben zich beide afgemeld voor deze vergadering. Hun
agendapunten komen te vervallen.
1 ouder
Marjolein

1. Mededelingen en ingekomen post
Voortgang mbt huisvesting (toekomst) , CO2 meters ed.
CO2 meters zullen binnen nu en twee weken geplaatst worden. De meters kunnen
geïnstalleerd worden met en zonder piep. Er zal gekeken worden hoe het werkt zonder
piep; de leerkracht ziet op het kastje, wanneer er een raam open moet. Er zal een
maand of 4 gemeten worden om daarna te evalueren wat er nodig is aan veranderingen.
Breedzaam is verantwoordelijk voor het plaatsen van de CO2 meters. De kastjes
verzamelen ook data. Begin volgend jaar laten we dit punt weer terugkomen op de
agenda om de data te bespreken.
INOS
INOS start een reclamecampagne voor de werving van nieuwe leerkrachten. De posters
zullen zichtbaar zijn in de abri’s bij bijvoorbeeld bushaltes. MR reageert zeer positief op
dit initiatief.
Geen verdere mededelingen en ook geen post.
Notulen van de GMR zijn niet ontvangen. Hier wordt nog extra naar gekeken of dat
inderdaad juist is.
2. Contact OR
Dit punt komt te vervallen
3. Trend CITO´s
Michelle geeft toelichting op de interne data die beschikbaar is van de afgelopen 2,5
jaar. Er zijn verschillende trends zichtbaar:

In de scores van oktober 2020 viel het lezen in groep 3 op. De NPO-gelden zijn ingezet
om een kwartier extra lezen voor schooltijd mogelijk te maken. De cijfers laten zien dat
dit zijn vruchten heeft afgeworpen.
In groep 5, 6 en 7 lopen de cijfers op begrijpend lezen achter. Hier is extra aandacht
voor. Ook hier zijn de NPO-gelden ingezet. Leerkrachten hebben een extra cursus
begrijpend lezen gevolgd en samen is men aan het kijken hoe Nieuwsbegrip nog beter
neergezet kan worden.
De cijfers laten ook zien dat rekenen ondanks corona heel stabiel is gebleven.
Op dit moment wordt de meeste aandacht gelegd op Rekenen en Begrijpend lezen,
omdat dit de belangrijkste voorspellers zijn voor het niveau voor het VO.
De cijfers laten zien dat de sociaal emotionele ontwikkeling boven het landelijk
gemiddelde ligt.
Op de centrale eindtoets is de schoolambitie vorig jaar gehaald. Ook qua
signaleringswaarden is alles gehaald ten opzichte van de ambitie van school. In
vergelijking met het landelijk gemiddelde wordt op alle onderdelen voldoende gescoord
op een minimaal verschil bij rekenen na.
Al met al resultaten waar we als school trots op mogen zijn.
Dank je wel Michelle voor de toelichting
Overzicht van waar de NPO-gelden op dit moment voor zijn ingezet:
• Onderwijsassistent
• Methode begrijpend lezen voor overgang van groep 3 naar groep 4 is
aangeschaft van de NPO-gelden. De CITO scores laten zien dat deze aanschaf
een succesvolle aanschaf is geweest
• Boeken voor in de bibliotheek
• Extra cursus leerkrachten begrijpend lezen
• Cursus traject bij de CED-groep
• Leesconsulente
• Voorstellingen
• Sportcoaches

4. Inzet 0,4 fte uit NPO-middelen om tweede kleutergroep te realiseren (ter
instemming)
Evaluatie huidig NPO-plan + Nieuw NPO-plan is klaar en ligt nu bij de stichting. Na
goedkeuring door de stichting komt het ook naar de MR ter instemming. In het plan is
aandacht voor lezen, voor de social emotionele ontwikkeling, cultuur educatie en een
onderwijsassistent.

Daarnaast is in het plan het voorstel opgenomen om 0,4 fte te krijgen, zodat een tweede
kleutergroep kan blijven bestaan. MR geeft hiervoor haar instemming
NPO-gelden mogen nog twee jaar uitgesmeerd worden. Het hoeft nu niet op. De
stichting verwacht straks geen problemen met de mensen die nu extra zijn aangenomen
met behulp van de NPO-gelden. Natuurlijk verloop zal ervoor zorgen dat deze mensen,
indien ze willen, kunnen blijven in hun huidige functie of eventueel in een andere functie.
5. Vakantierooster 2022-2023 (ter instemming)
Vakantierooster is tijdens de vorige MR vergadering uitgedeeld. Er heeft een
verandering plaats gevonden; de studiedag op 1 maart wordt verplaatst naar een
studiedag op 29 maart.
De MR keurt het vakantierooster 2022-2023 goed.
6. Evaluatie Koersplan bijeenkomst 30 maart 2022.
De bijeenkomst op 30 maart was een goede en gezellige bijeenkomst. Er is veel
informatie vergaard. Het team gaat hiermee aan de slag en zal de uitkomsten binnenkort
delen. Er wordt aangegeven dat de deelnemers aan de bijeenkomst zullen herkennen
wat er is besproken.

De verschillende ‘word-clouds’ met de uitkomst van de brainstorm sessies hangen in
de lerarenkamer.

De MR is heel benieuwd wat eruit komt!

7. Verkeerssituatie
Bericht in memo over verkeersveiligheid was na aanleiding van klachten vanuit de buurt.
Na het plaatsen van de memo heeft de school geen klachten meer ontvangen, echter de
verkeersveiligheid speelt nog steeds. Er wordt besproken dat Victor Veilig weer nieuw
leven in geblazen wordt. Raymond pakt dit op.
8. Veiligheid/BHV
Er is dit jaar al twee keer een ontruimingsoefening geweest. Er zijn weinig nieuwe
incidenten in het logboek genoteerd sinds de laatste keer wat fijn is.
9. ICT
Er zijn de afgelopen jaren veel problemen met ICT geweest en daarmee staat het nog
steeds op de agenda. De robots worden met behulp van ICT afdeling INOS opgepakt.
Deze blijken toch iets ingewikkelder te zijn dan gedacht. Daarnaast wordt er gekeken of
er voor de Organisatorische Eenheid (de Werft, de Driezwing en de Kievitsloop) een
ICT-coach 2 dagen per week beschikbaar is voor de drie scholen wat zou neerkomen op
iedere school 1 dagdeel per week.
Daarnaast spreken we kort over de ICT-vaardigheden van de kinderen op school na de
corona periode, waar de leerlingen toch veel met de computer hebben moeten werken.
De vaardigheden wisselen per kind is de conclusie.

10. GMR (Ton Jacobs) ter informatie.
Dit punt komt te vervallen.

11. Wat verder ter tafel komt.
Er moeten nieuwe verkiezingen komen voor de oudergeleding van de MR. Carola en
Martijn pakken dit op. In de volgende memo van 21 april wordt de eerste aankondiging
gedaan. Doel is dat het nieuwe lid al tijdens de laatste vergadering van 5 juli aansluit.
Opmerking Raymond: bedankt voor de positieve feedback voor de eerste maanden als
nieuwe directeur Kbs Kievitsloop!
12. Rondvraag
•

Schooltijden en vakantie staan niet goed op de website. Dit is ondertussen
aangepast

•

Scoren leerlingen van de Kievitsloop in het vervolgonderwijs in relatie tot Engels
beter dan leerlingen van andere scholen? Is daar data over beschikbaar die we
eventueel kunnen gebruiken? Raymond zoekt het uit.
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