
Maandag 23 Januari 19.30 uur 

Aanwezig: Karen, Tedda, Tonny, Elif, Kristel, Horia, Elaine en Mariska. 

Kirsten was aanwezig als toehoorder. 

19.30 uur  Opening vergadering 
 

Karen  

19.35uur Begroting  
Tedda heeft samen met Ron en Irene gezeten en het één en 
ander is papier gezet. Zie bijlage. 
 

Tedda 

19.45 uur Scholing MR 
We kunnen een cursus-avond op maat krijgen. Dan moeten 
we wel bepalen wat wij inhoudelijk willen: wat willen wij die 
avond behandelen. Voorstel: PMR en OMR gaan afzonderijk 
van elkaar inhoud bepalen. Daarna leggen we dit op elkaar 
en kunnen we alsnog bepalen of zo'n avond zin kan hebben. 
 
Op de pagina van VOO.nl  kun je sowieso al veel inhoudelijke 
info vinden. 
 

Kristel  

19.55 uur Verkeerssituatie  
Elif brengt een idee in om post-its namens de kinderen op 
autoramen te laten plakken. 
Idee van Horia: een verkeersweek organiseren met posters 
op het hek of zoiets om brengende ouders bewust te maken 
van de problematiek. 
Zou iemand van de OMR  contact kunnen opnemen met bv 
de wijkagent over de problemen? Misschien vinden we op 
die manier wel een ingang. De naam van onze wijkagent is 
Rolf Leeuw. Elaine gaat dit op zich nemen. 
 

Ouders 

20.05 uur Cito/ IEP 
Ouders zijn middels mail op de hoogte gesteld van de 
plotselinge verandering. Ook Cito krijgt een ander systeem 
en die overgang zou ook fors zijn geweest. IEP sluit beter aan 
bij wat wij als school willen en sluit goed aan op de SLO-
delen. Bovendien kunnen wij dit als basis gebruiken voor de 
door ons zo gewenste porfolio. Wij nemen het volledig af, 
dus ook het hoofd/hart gedeelte. 
VO-advies komt gewoon tot uiting in de IEP. 
 

Tonny 

20.20 uur Aanwezigheid directie  
Wat betreft de PMR: indien nodig wordt Irene uitgenodigd, 
als er bijvoorbeeld lastige punten besproken moeten 
worden waar zij inhoudelijk meer verstand van heeft. Dit 
wordt per keer bekeken. 
De OMR vindt de aanwezigheid van Irene niet storend. Haar 
bijdrage wordt als waardevol gezien. Ook zij willen per keer 
kunnen aangeven of zij aanwezig moet zijn. 

Allen 



Zij kan ook eventueel in het verloop van een bijeenkomst 
aanschuiven 
 

20.30 uur Visie huiswerk  
Kirsten: hoe zit het met het huiswerk op school? Wat is de 
gedachte erachter? Wat is de zin?  
 
Als team gaan wij binnenkort aan de slag met onze visie op 
ons onderwijs. Hierin kunnen we bovenstaande meenemen. 
 
Vanuit de schoolgids: 
Vanaf groep 3 maken wij een start met het meegeven van 
huiswerk. Op Daltonschool De Vijver heeft het meegeven 
van huiswerk de volgende doelen: • Als remediërende 
maatregel (3-8) t.b.v. rekenen, lezen of spelling • Het zich 
eigen maken van de leerstof (3-8) • Het aanleren van 
studievaardigheden (4-8) 
 

Ouders  

20.45 uur  Rondvraag  
Horia: communicatie is belangrijk en kan beter. Vaak komt 
dit pas als alles al rond is. Als er straks een nieuwe 
taalmethode wordt gekozen, zouden we de ouders hierin 
mee moeten nemen. Niet om mee te beslissen, maar 
informatie. Op deze manier zijn zij op de hoogte en komt er 
niks als verrassing. Kan als onderdeeltje op de nieuwsbrief: 
waar zijn wij nu mee bezig... 
Ook in de nieuwsbrief: hoe gaat het nu met de grote groep 
6. 
 
Tonny vertelt nog hoe het nu gaat in de groepen 6: wat ze 
van ouders heeft teruggekregen en wat van kinderen. 
 
Mariska: wil stoppen aan het einde van het jaar met de MR. 
We plaatsen een oproep in de nieuwsbrief. En of wij geen 
ouders kennen, die dit zouden kunnen oppakken. 
 
 

Karen  

Volgende keer op agenda (maandag 13 maart) 

- MR-cursus (zie bovenstaande info) 

- Verkeerssituatie (Elaine) 

Vergaderdata 2022-2023 (19.30 uur – 21.00 uur) 

• Dinsdag 13-9-2022 

• Maandag 14-11-2022 

• Maandag 23-01-2023 

• Maandag 13-03-2023 

• Dinsdag 16-05-2023 
 
Etentje: Donderdag 08-06-2023 (aanvang 18.30 i.p.v. 19.30 uur) 
 


