
Mr vergadering  14 september 2021 20.00 uur 

 

Aanwezig: Tedda, Karen, Tonny, Kristel, Irene, Horia, Mohamed (toehoorder), Elif 

Afwezig: Helene, Mariska 

20.00 uur-20.05 
uur 

Welkom  
 
-  Nog 1 jaar GVO voor groep 5/6 (13 kinderen tot nu 
toe aangemeld). Volgend schooljaar LEVO met een 
leerkracht die de hele groep overneemt in het kader van 
burgerschap. 
 

Karen  

20.05-20.20 uur NPO  
Cito bleek verrassend goed, maar wel heel wisselend 
per kind. Met name begrijpend lezen is achtergebleven. 
Net als studievaardigheden. 
Nogmaals de “achterstanden” ten gevolge van de 
lockdown besproken: wat heeft positief en wat heeft 
negatief uitgepakt. Ook het sociale was lastig. Na de 
lockdown veel aandacht besteed aan de groepsvorming 
en andere sociale aspecten. 
Horia stipt de overblijf aan. Dit wordt in het sociale 
onderzoek als negatief ervaren door de leerlingen. Vaak 
druk, wanorde, geen pauze-gevoel. Hier gaan we zeker 
naar kijken als school. 
De focus binnen het NPO ligt op taal, rekenen en 
sociaal, waaronder oudercontact. Dat laatste wordt 
toegevoegd aan het plan. Andere zaken (active wall) 
zullen daardoor een jaar opschuiven. 
 
Irene ligt het NPO-plan voor onze school voor het 
komende jaar verder toe. Ouders zijn in het bezit van 
het plan. 
Het NPO zal blijvend op de MR-agenda staan 
 

• Tussenevaluatie NPO op DHS niveau -> 
Februari- maart 

• Gereed hebben scan NPO 22-23 -> april 
 

Irene en Tonny 

20.20-20.25 uur  SOP 
Dit is de vorige keer al besproken: School 
Ondersteunings Plan. Hierin staat de zorg- en 
ondersteuningsstructuur van onze school beschreven. 
Het ligt nu bij DHS ter goedkeuring. Wordt 
doorgestuurd naar de nieuwe ouders. 
 

Tonny 

20.25-20.40 uur Ouderbijdrage 
We verwachten problemen met de betaling nu het 
vrijwillig blijft, maar je niemand mag uitsluiten.  Het is 

Karen 



belangrijk om het zsm in de nieuwsbrief te zetten. Het 
idee is, dat betalen via bv WizzCollect toch eenvoudiger 
en effectiever is. Irene gaat hier achteraan: wat is de 
stand van zaken? Kunnen we het laten pinnen of 
contant? 
 
Aanvulling van Irene: 

Ik vraag stand van zaken (Wiscollect behoefte is 
reeds door DHS geïnventariseerd bij de scholen, ligt 
al geruime tijd bij de GMR) na en de aanschaf van 
een pin. Dit laatste blijkt er te zijn. Ik maak een 
brief ivm de betaling. 
 

20.40-20.50 uur  Nieuwe rekenmethode 
Uitleg rekenplannen voor dit schooljaar en de 
vernieuwde versie van WIG: WIG5  
 

Kristel 

20.45-21.00 uur    

21.00 Rondvraag 

-Welke tijd willen we de vergaderingen starten? Half 

acht is een mooie tijd. Er worden wat data aangepast. 

 

-Horia: kunnen de ouders beter geïnformeerd worden 

over bv de overstap naar de "nieuwe” rekenmethode?  

We gaan dit bespreken op de info-avond. 

 

-Mohamed: kunnen we via SS ook formulieren 

verzenden en online laten invullen? Printen en 

inleveren heeft nadelen. Irene vraagt het na bij DHS. 

Daarnaast nog de vraag of er in SS ook betaallinks 

geplaatst kunnen worden in een bericht, zodat betalen 

nog eenvoudiger gaat. Irene neemt contact op met DHS 

 

-Website: Ysé heeft de website rond de MR up-to-date 

gemaakt. Hier zullen vanaf nu ook de notulen geplaatst 

worden. 

Karen 

 

Mariska was vanavond door een fout niet aanwezig vanavond. Horia koppelt, dat wat besproken is 

terug naar Mariska. 

Vergaderdata 2021/2022 
14 september 2021 
8 november 2021 
24 januari 2022 
15 maart 2022 = dinsdag 
23 mei 2022 
14 juni 2022 = dinsdag 


