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1. Opening. 
Er is één ouder toehoorder van deze MR vergadering. 
 
2. Actielijst maart 2022. 
Infographic meesturen bij vacature MR. Verder geen opmerkingen op de notulen. 
 
3. Ingekomen post. 
/ 
 
4. Mededelingen. 
/ 
 
5. Evaluatie MR bijeenkomsten schooljaar 2021 – 2022 
Voorstel Daphne oprichten kindcentrumraad met OC Nummereen en MR Het Palet afgewezen 
vanwege verschil in bevoegdheden. 

 Op dit moment geen zicht op gemeenschappelijke thema’s die onderwerp van gesprek 
zouden kunnen zijn. 

 Bereidheid MR om op dezelfde avonden te vergaderen als de OC zodat de mogelijkheid er is 
om elkaar te ontmoeten voor dialoog op basis van actuele thema’s die ontstaan gedurende 
het schooljaar. 

 Goede afweging maken welke onderwerpen voor SR en welke voor MR zijn blijft 
aandachtspunt in 2022-2023. 

 
6. Verkennen en vaststellen MR bijeenkomsten 2022-2023 
/ 
 
7. Terugkoppeling inspectiebezoek 
Mondelinge terugkoppeling aan Maaike Jacobs. 
 
8. Nieuwe methodes  
Traject aan vooraf gegaan. We liepen vast met de huidige methodes. Behoefte om lezen en 
begrijpend lezen te integreren. Hoge verwachtingen = hoog leerrendement.  
Atlantis: Lezen en begrijpend lezen zijn gekoppeld. Leesbeleving staat centraal. Veel aandacht voor 
voorlezen in de klas. Ieder jaar bestaat uit 4 thema’s van 8 weken. 5 lessen (groep 4 en 5) en 4 lessen 
(groep 6 t/m8). De taalcommissie heeft alles bekeken. 
 
Hoge investering bij rekenen, maar niet de opbrengst. 
Getal & Ruimte Junior. Mooie doorgang naar middelbare school. 1 Domein per week. EDI-model 
(teamscholing). Ze werken met 1 strategie. Aantrekkelijk uitziend. Leerlijn meesterwerk voor sterke 
rekenaars. Aandacht voor bewegend leren en automatiseren. 
Er is contact met andere KempenKindscholen, welke deze methode al gebruiken.  



 
9. NPO-ontwikkelingen 
Implementatie van de methode. EDI model. Leren om kinderen nog beter te kunnen coachen. 
Ontwikkelpunten vanuit NPO.  
Account Krabbel nog niet ingezet bij het zoeken naar vervanging. 
 
Interventies  
Doelen uit het NPO plan verder verfijnen. IB, directie en de ontwikkelaars. De ontwikkelaars worden 
getoetst in de kennisteams. (draagvlak) Ook de leerlingen van de leerlingenraad worden betrokken. 
Kwartaalevaluaties worden met ouders gedeeld. Collega’s zijn veel aan het vervangen geweest.  
 
10. Verkiezing. 
Zie procedure concept versie. 
Welke vorm pakken we mocht er een stemming komen? 
 
11. Rondvraag 
Marianne: uitslag eindtoets groep 8. Kinderen hebben een mooie groei laten zien. Er zijn gesprekken 
met leerkrachten en ouders over heroverweging. Boven verwachting; mooi resultaat (twee 
coronajaren). Score boven landelijk gemiddelde. Eind IEP toets gedaan, Eerder route 8. Volgend 
schooljaar kunnen we kiezen tussen papieren of digitale versie.  
Wat vonden de leerlingen van de toets? De leesteksten spraken veel kinderen aan.  
 


