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Verslag MR-vergadering 4-6-2019  
 
 
Aanwezig: Nicole Hoogwerf (voorzitter) 

Marc Embregts  (ouderlid) 
  Anja Zweep  (ouderlid)  

Tom Wagener  (ouderlid) 
  Susan van den Luitgaarden (secretaris) 
  Miranda den Ridder (teamlid) 

Carolien van Dongen  (teamlid) 
Nicole Hanegraaf (directie) 

  Patrick Lazaroms (directie) 
  Anic Stevens  (IB-er) 
  Monique Wetzels (notulant)  
   

 
6. Opbrengsten, presentie Anic 
 
Anic heeft de resultaten gepresenteerd, de middenopbrengsten. 
Volgend jaar wil de MR graag twee keer de resultaten op de agenda plaatsen, de middenopbrengsten 
en de eindopbrengsten. Graag presentatie door Anic. 
In een extra vergadering op 25 juni a.s. zullen de eindopbrengsten (voor zover bekend) besproken 
worden door Anic. 
 
7. Mededelingen directie 
 
Exitgesprekken met ouders van vertrekkende leerlingen worden door Nicole gevoerd. Er is 
ongenoegen over het pedagogisch klimaat, rust in school, communicatie, zich gehoord voelen. Er 
moet pro-actief met ouders gecommuniceerd worden. 
Vanuit de klankbordgroep wordt aangegeven dat het wisselen tussen groepen voor onrust zorgt. Het 
is een gerucht. Daar willen we niet meer naar terug, maar basisgroepen in stand houden. Dat goed 
communiceren naar ouders. 
Evaluatie: wat willen we behouden, wat willen we niet meer. Vóór indeling van de groepen bekend 
maken wat we gaan doen en wat de criteria zijn voor groepsindeling. 
 
Twee dagen in de laatste vakantieweek gaat het team nieuwe schooljaar in detail opzetten. 
Komende studiedag (11 juni) zijn de nieuwe collega’s er al bij. 
 
11. MijnRapportfolio 
 
Er is formulier ontwikkeld, met name voor unit 2, met taal (lezen en spelling) en rekenen, waarmee 
ouders snel een beeld krijgen van de situatie van hun kind. 
Hoe communiceren naar ouders? Miranda maakt tekst voor nieuwsbrief. 
Geen rapportuitreiking (fysiek), maar wel afscheid van kinderen en leerkracht. Er moet iets komen 
wat uitgedeeld kan worden. Moment van afscheid is belangrijk! 
 
Voor de nieuwsbrief: 
MR heeft zeer uitgebreid uitleg van Anic (IB-er) gehad over de opbrengsten van het onderwijs op De 
Duizendpoot. Daarover is uitvoerig gesproken. Er wordt gewerkt aan actieplan om de opbrengsten te 
verbeteren. Overige agendapunten doorgeschoven naar dinsdag 25 juni, extra MR-vergadering. 
 
 


