
 
Notulen Vergadering MR  De Kameleon          
Datum: Maandag 6 januari 2020 19.30u. – 21.30 u.  
 
Aanwezig: Arjen (vz), Mariëlle, Kimberly, Janine, Eva, Lucia (not), Marlies (ged.) 
 
 

I. MR         19.30 - 20.00    mrkameleon@kameleondendolder.nl A/I/D Wie 
 Opening en 

Vaststellen  
 

Welkom  
 
Agenda 
Notulen  14-11-2019  goedgekeurd 
Actielijst 14-11-2019   
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Ter 
bespreking 

Mededeling: 
De zittingstermijn van Arjan en Mariëlle loopt juni 2020 af. Arjan stelt 
zich niet verkiesbaar, Mariëlle weet het nog niet. 
 

 
 

 
 

  W en T:  
Kimberly:  
In een nieuwe methode willen we van klassikaal onderwijs naar 
onderzoekend, ontwerpend leren. We willen een methode waar groep 
3 en 4 bij wereldonderwijs betrokken ( zij hebben geen methode) 
wordt, waarin de kerndoelen behandeld wordt, geïntegreerd met 
andere vakken. Binnenkort komt er een zichtzending en een 
proeflicentie en iemand komt langs om een presentatie te geven. 
Waarschijnlijk gaat de kwaliteitskring kijken op een school die al met 
de methodes werken. 
 

  

II. Directie-MR 20.30 – 21.30   
 Vraag en 

antwoord 
Directie- MR 

Groepsplanloos werken/onderwijsplannen 
Marlies deelt onderwijsplan spelling en ‘leren leren’ uit. 
We maken geen groepsplannen meer. Deze vergen veel tijd. Het 
onderwijsplan is het basisplan.  
Voor individuele leerlingen wordt er zo nodig een apart handelingsplan 
gemaakt.  
 

D Marlies 

Zorgplan 
Arjan: Waar ligt de grens bij wat je nog aan kan als school?  
Cognitief is er niet zo heel snel een grens. Gedragsproblemen zijn 
lastiger. Het is ook afhankelijk van de leerkracht die voor de groep 
staat en de groepssamenstelling. Er wordt gezamenlijk gekeken naar 
wat het beste voor het kind is.  
 
Mariëlle: Schoolondersteuningsprofiel staat op de website. Hoe 
verhoudt zich dit tot het zorgplan? Marlies zoekt dit uit. 
 
Janine: We zien schrijnende gevallen in het onderwijs, benieuwd hoe 
het hier geregeld is. 
 
Met Ingrid zal er een afspraak gemaakt worden op bovenstaande 
punten te bespreken. 
 

I? Heidi 

Schoolplan 
Visie:  
IKC wordt veel genoemd, wordt het een IKC plan? IKC wordt specifiek 
genoemd. Nee, het is de bedoeling dat het een schoolplan wordt. Er zit 
een overlap in, maar we zitten nog in een overgangsfase. Het is wel de 
bedoeling om er een IKC plan van te maken.  
Misschien noemen ‘binnen de context van het IKC’ 
 

- Janine mist een stukje welbevinden,  
- Slogan gaat Marlies mee aan het werk 
- 24 januari krijgen de ouders de mogelijkheid om over het 

schoolplan mee te praten 

I Marlies 



Voorbereiding IKC thema 2 
Heidi overlegt met Kind en Co over onderwerpen. 
Ideeën: 
doorgaande lijn, warme overdracht, opvang tijdens acties 
 

D Arjan 

 Toestand vernielingen school 
Marlies:  
Er staan camera’s om het gebouw, maar daarop zijn mensen niet goed 
herkenbaar. Betere camera’s aanschaffen?  
Rond de kerstdagen zijn containers, prullenbakken en de zoutbak in 
brand gestoken.  En fietsenrekken zijn los getrokken. 
Woensdag volgt een gesprek met de politie. 
Is het een idee om licht voelers te plaatsen?  
Gezamenlijk praten over wat we er aan kunnen doen, dit is niet 
acceptabel. 
 

  

 Rondvraag Geen   

 
 
Vergaderdata MR, maandag van 19:30-21:30:  
17-02-20 + IKC, 20-04-20 + IKC, 22-06-20 
 
Vergaderdata GMR:  
13-02-2020, 16-04-2020, 18-06-2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actielijst 
datum gereed verantwoordelijke actie 
 Arjan reglement MR cursus aantekeningen naar bestuur sturen 

signalering naar bestuur / niet rechtsgeldig 
 Leonie emailadressen IKC participanten naar Heidi sturen 
17 februari 2019 Heidi en Leonie uitnodiging naar OC voor 17 februari 
 OMR gesprek, over zorgplan/ondersteuningsprofiel, met Ingrid 

plannen 
 MR verkiezingen uitschrijven 


