
Agenda MR-vergadering  

 

Datum:  

Tijd: 

Locatie:  

26 maart 2018 

20.25 - 21.00 uur 

Lokaal groep 6-7-8 

Voorzitter: 

Secretaris: 

Aanwezig: 

Sandra Pietersma (Voorzitter) 

Max van den Boogaard  

Sandra Pietersma, Esther Gomes Vale Viga, André Lourens, Max van den Boogaard 

Afwezig: Sergio Cooman 

 

 

1. Concept groepsverdeling & formatie 

 

Volgende week wordt het onderwerp groepsformatie binnen het team besproken. Er zullen 

verschillende keuzes worden gemaakt, ook voor de komende jaren. Ondersteuning op de leerpleinen 

zal essentieel worden. De aantallen kinderen voor de komende jaren wordt ook steeds inzichtelijker. 

Daarnaast is het belangrijk dat de komende jaren de doorstroming voor het onderwijsgedeelte wordt 

gegarandeerd. De volgende vergadering zal een update worden gegeven. 

 

2. Aanstellingsbeleid (nieuwe leerkrachten) 

 

De vraag is of hier verbeterpunten voor te vinden zijn. Afgesproken is dat het voortaan er wat meer 

voorbereidt wordt, zodat iedere aanwezige (met name ouders) ook weet wat het gezochte profiel is, 

wat past binnen KC Buitenrijck.  

 

3. Schoolplan update (directie) 
 

Het schoolplan wordt in de toekomst de Kindcentrumgids. Deze gids zal verschijnen en bedoeld zijn  

voor de jaren 2019-2023. Dit jaar zitten er in het schoolplan al een paar zaken in, die ook onderdeel 

zullen zijn van de Kindcentrumgids. Met Monique Vreeburg zal er overleg plaatsvinden over een 

juiste format.   

 

4. Taakbeleid 

 

Voorheen was er een kleiner team. Nu het team groter is en er meer part-timers zijn, zal er meer 

moeten worden gestroomlijnd en taken evenredig moeten worden verdeeld. André (bovenbouw) en 

Monique (onderbouw) zullen samen kritisch kijken naar een eerlijke en ‘normale’ verdeling onder de 

leraren.  

 

5. Snappet 

 

In groepen 5-8 wordt er nu op onderdeel ‘rekenen’ geoefend met Snappet. Dit past zeer goed bij het 

gepersonaliseerd leren laten werken. Iedereen is er enthousiast over en leerlingen maken veel meer 

oefeningen, omdat er meer tijd is want het resultaat is direct zichtbaar. De resultaten gaan ook 

omhoog en er wordt nu ook gekeken of Snappet mogelijk is op onderdeel ‘taal’. 



Bij de tablets zitten mooie houders. Het beeld is redelijk donker en geeft niet veel licht. Ook met de 

schermtijd wordt rekening gehouden. Snappet zal ook gaan komen voor groep 4.  

 

6. Mijnrapportfolio 

 

In de toekomst zal voor ouders Mijnrapportfolio gaan komen en zal het huidige rapport komen te 

vervallen. In het huidige rapport is er score op een onderdeel te zien. Met Mijnrapportfolio zal er 

veel meer inzicht zijn wat een kind nu wel of juist niet kan en welke doelen een kind heeft. Op dit 

moment wordt er mee geoefend en zijn er nu speldoelen ingevoerd door leraren van groepen 3-8. 

Eerst zal er gekeken worden hoe het team van leraren hier in de praktijk mee om zal gaan. Eventueel 

volgt er in mei/juni een informatieavond voor (alle) ouders. De ouders van leerlingen uit groepen 5-8 

krijgen alvast toegang. Voor de leerlingen uit de andere groepen zal dit na de zomervakantie zijn. Op 

de achtergrond wordt daar nu aan gewerkt.    

 

7. Rondvraag 

Uitbreiding MR: Op dit moment bestaat de MR uit 2 leraren en 2 ouders. Het plan is om de MR uit te 

gaan breiden met een andere ouder. Ouders die deelnemen aan de MR, mogen een bepaalde tijd 

deelnemen. De reden om uit te breiden is dat het aantal leerlingen de afgelopen jaren sterk is 

gegroeid. Daarnaast is er ook een mogelijkheid voor een deelnemer om de MR te verlaten, indien 

gewenst. De volgende vergadering wordt dit onderwerp verder besproken. 

 


