
Notulen vergadering MR  De Kameleon (via teams)    
Datum: Maandag 31 mei 2021 19.30u. – 21.30 u. 
Aanwezig: Peter (vz), Ivana, Janine, Kimberly, Eva (later), Lucia (not), Heidi en Marlies

Welkom 

Agenda – toevoeging: corona maatregelen BSO
Notulen   29-03-2021 - goedgekeurd
Ac�elijst  29-03-2021 

Binnengekomen post - geen

GMR 
Besproken:

Peter en Ivana willen hier aan deel nemen. Eva gee� dit door.
Vraag en 
antwoord 
Direc�e- MR

Na�onaal Plan Onderwijs
Heidi bespreekt het NPO.
Ivana: Het is moeilijk om een keuze te maken. Alle interven�es zijn belangrijk. Waar zijn de 
keuzes op gebaseerd? Kijken naar wat we al doen en hoe groot de leeropbrengst zal zijn bij de 
interven�e. Advies is gegeven om dicht bij je school te blijven, waar school al op ingezet hee�.
MR moment inplannen voor extra uitleg bij de schoolscan.
De MR moet 21 juni instemming geven.
Focus PO gaat ondersteuning bieden bij het integreren van de leerlijnen. De nadruk ligt volgend 
jaar bij rekenen. Volgend jaar gaan we over op de methode ‘Getal en ruimte’.  
Defini�eve forma�e 
Las�g om vacatures in te vullen, omdat we allemaal uit 1 vijver moeten vissen. 
Een aantal collega’s hee� aangegeven meer te willen werken.
Hester staat momenteel voor groep 6 ter vervanging van Corina. Zij gee� ook twee dagen 
ondersteuning en neemt de ondersteuning van groep 3 over als Nel stopt.
Joske deed op woensdag popkoor, nu ondersteuning groep 7. Nienke is aan het re-integreren en 
gee� ondersteuning.  Mar�jn gee� ondersteuning aan groep 5. 
Dit wordt bekos�gd door de eerdere subsidie ‘extra handen in de klas’.
Update WNT (Blink) 
Dit schooljaar zijn we met de methode ‘Blink’ gestart. Eerste twee thema’s zijn 
groepsdoorbroken gegeven en de laatste twee in de eigen klas vanwege de corona maatregelen.  

Opening en 
Vaststellen 

●

Ter bespreking●

IEP – vorige uitslagen, lager gescoord dan verwacht door corona-
NPO – Na�onaal plan onderwijs-
Training MR op 1 avond, een meer introduc�e-ach�ge vorm. -



Binnenkort volgt een evalua�e. Manier van werken bevalt goed.
IEP resultaten
Resultaten: Advies wordt heroverwegen als resultaat hoger is dan wij hadden ingeschat. 

Het gemiddelde lag lager dan we verwacht hadden. Aantal scores zijn hoger en een aantal flink 
eronder. Totaal 7 heroverwegingen. Voor geen enkele leerling hee� het gevolgen voor hun 
plaatsing. De adviezen zijn iets aangepast. Leerkrachten van groep acht gaat met betreffende 
leerlingen hierover in gesprek.
Landelijk gemiddelde is er nog niet, doordat nog niet alle scholen een resultaat hebben. 
Subsidie gezonde school 
De subsidie is aangevraagd op zelf meerwaarde, bewegend leren en gezonde leefs�jl. 
De subsidie is toegezegd. Er is een gezonde school adviseur toegewezen. 
Chantal wordt de contactpersoon vanuit school.
BSO corona maatregelen
Rond de meivakan�e kwamen er signalen van ouders dat kinderen zich niet happy voelen bij de 

BSO. Niet bij 
vriendjes/vriendinne
tjes in de groep en 
op een klein stukje 
spelen.
De BSO moet 
rekening houden 
met het protocol van 
school, dus cohorte. 
Kinderen mogen niet 
door elkaar i.v.m. 
groepssamenstelling 
school. Het is 
�jdelijk. 
De basisscholen 
lijken een beetje 
vergeten te worden. 
Het protocol is sinds 
februari nog niet 
veranderd. Marleen 
(bestuur) neemt het 
mee naar de PO-



raad.
Rondvraag Ivana: 

Janine en Ivana: 

Moeilijk in corona�jd, waarin het las�g communiceren is. Hoe gaat het straks worden? 
Mogen ouders hun kind weer in de klas brengen? Leerkrachten hebben liever dat de 
ouders weer in school komen. Voor nu is het een idee is om koffieochtenden op het 
plein te houden aan de start van de ochtend. Ouders meenemen in gesprekken.
Extra dingen organiseren als het weer mag.
Eva: Kluszaterdag.

Janine: 

Heidi: 

Idee: Ouders oproepen, met toestemming van school, het schoolplein te gebruiken om 
bijv. een verjaardag te vieren. Dit helpt om ongewenste personen te weren.
Aan dit plan zi�en nog wel wat haken en ogen. Er wordt over nagedacht.

Vergaderdata MR, maandag van 19:30-21:30:  
28-06-2021 
 
Vergaderdata GMR:  
24-06-2021  
 
 
Ac�elijst  

Werkdrukgelden/taakbeleid hee� de goedkeuring van de PMR? Het taakbeleid wel, 
werkdrukgelden nog niet.

-

laatste periode is het s�ller rond de MR. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer 
interesse is vanuit de ouders? 

-

Naschoolse aanbod kan weer draaien? Ja, alles mag weer opgestart worden. Misschien 
belangrijk om in de volgende nieuwsbrief te melden. 

-

Overlast die wordt ervaren rondom de school door de buurtbewoners �jdens de uren 
dat er geen school is. Heidi hee� elke maand overleg met mensen die wonen rond de 
school, wijkagenten, etc. 

-

datum gereed  verantwoordelijke  ac�e  
  Peter Vragen of iemand verkeerouder wil worden 

- Peter vraagt eerst in de buurt van de Pleineslaan
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 OMR op de agenda 
volgende verg.

Aan ouders vragen wat zij missen in de communica�e 
vanuit school. 

 Direc�e MR moment inplannen voor extra uitleg bij de schoolscan
Eva Notulen GMR sturen naar MR




