
Notulen MR-vergadering 

17-01-2022 
 
Aanwezig oudergeleding: Dennis Paradiso, Kim Smeets en Toine Hurkx                          
Aanwezig teamgeleding: Monique van Kuijk, Kiet Engels, Yvonne v.d. Goor - Panjoel en Marianne 
Gruintjes 
Aanwezig directie: Daphne Meijers                                                                                                                    
Afwezig: Denise Bos  
 
Notulant: Kiet Engels 
 
1.Opening 
Yvonne opent de vergadering 

2. Actielijst november 2021. 
Begroting is naar de raad van toezicht gestuurd. De MR heeft het nog niet afgetekend. Dat zou alsnog 
kunnen. Yvonne maakt een formulier en zal namens de PMR tekenen voor akkoord en een MR-ouder 
vragen te tekenen. 

3.Ingekomen post. 
Info MR: Kiet leest dit na Yvonne. 
MR online: Allerlei MR cursussen. Ter kennisname 

4.IEP  
Marianne geeft uitleg over de stand van zaken. Op dit moment is er een toetsronde gaande. De 
meeste groepen hebben de onderdelen van ‘Hart en Handen’ afgenomen. Daarna volgen de ‘hoofd’-
toetsen. 
Hoe delen we de resultaten met ouders? Talentenkaart wordt ingezet met uitleg. 
De uitleg van de talentenkaart gegevens wordt ook samen met de kinderen besproken. Zij kunnen 
dan ook zien hoe ze zich ontwikkelen. Talentenkaart wordt ingezet tijdens het driehoeksgesprek.  
Komende weken gaan de leerkrachten met de kinderen in gesprek over hun ontwikkeling m.b.v. van 
het spindiagram dat uit de vragenlijsten van de ‘hart en handen’-toetsen komt. In de spindiagram zie 
je hoe leerlingen zichzelf zien op de verschillende onderdelen. Het is voor het kind belangrijk te 
weten wat de opmerkingen op de spindiagram betekenen. Zij kunnen dit dan met ouders bespreken. 

Het Portfolio gaat mee naar huis.  

Hoofdtoetsen:  Taalverzorging: spelling 
                           Lezen: begrijpend leen 
  Technisch lezen 
   Rekenen 

Hart en handen: Emotionele ontwikkeling 
     Leeraanpak 
     Creatief vermogen 

Hoe moeten ouders de toets gegevens interpreteren richting VO? 

Hoe heeft het kind zich ontwikkeld ten opzichte van vorige toets? 

Uitleg ontwikkelscores: Het is voor ouders duidelijker om te zien op welk niveau hun kind 
functioneert. Hoe gaan we de VO scholen instrueren over IEP? Er komt een schooladvies uit net als 



bij andere eindtoetsen. Bij de overdrachtsgesprekken de middelbare scholen hierin meenemen. Voor 
de VO scholen zijn de IEP toetsen nieuw. VO scholen uitnodigen om uitleg te geven over de IEP-toets 
en hoe ze deze kunnen interpreteren. Blad met toetsscore gekoppeld aan vervolgonderwijs pas 
meegeven na het driehoeksgesprek.  

Wil je bovenstaande informatie met alle ouders delen? IEP voorziet in een behoefte om anders naar 
de ontwikkeling van kinderen te kijken. Ook ouders moeten hierin groeien. De nadruk moet vooral 
liggen op hoofd-hart-handen. Persoonlijke ontwikkeling van kinderen en niet in vergelijking met 
anderen. Samen een duidelijk en positief beeld krijgen van ontwikkeling. Je kunt het mooi in de 
school laten groeien als je alle groepen meeneemt.  

Vakantierooster 2022/2023 
GMR heeft vakantierooster voor komend schooljaar goedgekeurd. Korte termijn ook met ouders 
delen. Het is ook met VO-scholen besproken en afgestemd. 

t/m 2 september 2022                 zomervakanatie 
24-28 oktober 2022                       herfstvakantie 
26 dec 2022- 6 jan 2023               kerstvakantie 
20-24 februari 2023                      carnavalsvakantie 
10 april 2023                                   2de Paasdag 
24 apr - 5 mei 2023                       meivakantie 
18-19 mei 2023                              Hemelvaart 
29 mei 2023                                    2de Pinksterdag 
17 juli - 25 augustus 2023            zomervakantie 
 
5.Corona 
De school is na de kerstvakantie weer gestart. Voor de directie is het fijn dat de quarantaineregels 
wat zijn versoepeld. Vandaag zijn de twee NT2 groepen naar huis gestuurd. Tot nu toe lukt het nog 
om bij ziekte van personeel de bezetting rond te krijgen. Directie en IB worden ingezet indien nodig. 
Er zijn geen reacties van ouders gekomen i.v.m. voortzetten UNIT-onderwijs. Leerkrachten zijn blij 
dat er weer in niveaugroepen gewerkt kan worden. 

6.AVG handboek 
KempenKind heeft een uitgebreid handboek geschreven voor de privacy van onze leerlingen en het 
personeel. Er wordt nog naar gekeken hoe we het gaan toepassen. Werkgroep ICT gaat hier naar 
kijken en er daarna met directie over in gesprek. 
Hoe lang bewaar je leerling gegevens, digitaal en op papier? Ouders vullen jaarlijks een document in 
voor het geven van toestemming over beeldgebruik. Dit wordt nu opgeslagen in Teams, maar 
volgens het handboek moet het gekoppeld worden een ParnasSys of Social Schools. We gaan kijken 
hoe we dit vorm kunnen geven. 

7.MR op het Palet. 
Kiet zou samen met Denise kijken naar hoe we het beste de MR in beeld kunnen brengen voor 
ouders m.b.v. een infografic. Kiet heeft contact met Dick gehad om op een creatieve wijze de leden 
in beeld te brengen, echter door de nieuwe lockdown is het er nog niet van gekomen om dit verder 
uit te werken. Kiet neemt contact op met Denise om dit punt op te pakken. 

8.Documenten updaten 
We bekijken samen het huidige MR-reglement en het huishoudelijk reglement en passen aan waar 
nodig is. Yvonne zorgt dat het geüpdatet document op de website wordt geplaatst. 
Aanpassingen in het huishoudelijk reglement: 
* verslaglegging op toerbeurt door personeelsgeleding MR 



* 5 vergaderingen worden er vastgelegd in de jaarkalender. 
* rooster van aan- en aftreden aanpassen  

Aanpassingen in het MR-reglement: 
* zittingstijd aanpassen naar 3 jaar 
* kiesgerechtigheid via Microsoft Forms; mogelijkheid om 1x stem uit te brengen 
* huidige directie vermelden 

9.Rondvraag 

Toine: Voorzitter van MR zou meer uren moeten krijgen om haar taken te kunnen doen. 
Dennis: wil volgend schooljaar stoppen met de MR; heeft dan vele jaren deelgenomen. 

 
Actielijst 

Actie Wie Wanneer 
Notulen maken Kiet januari 2022 
VO uitnodigen voor uitleg IEP Marianne  
AVG handboek Yvonne + ICTwerkgroep januari 2022 
MR-documenten aanpassen Yvonne januari 2022 
MR-documenten aanpassen Yvonne januari 2022 
Vakantierooster communiceren Yvonne januari 2022 
Formulier maken aftekenen begroting Yvonne januari 2022 
Infografic MR op Het Palet Kiet/Denise februari 2022 
   

 


