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Verslag MR-vergadering dinsdag 28 mei 2019 
 
Overzicht Cito uitslagen 
De interne begeleiders (IB-ers) Pien en Silvia hebben de groepsresultaten van de cito’s van afgelopen 
januari/februari toegelicht. Veel gaat er goed, een aantal zaken verdient aandacht. 
Opvallend is de opvallende verdeling veel groepen, met veel leerlingen die heel goed of relatief laag scoren, en 
minder die ‘gemiddeld’ scoren.  
Verder leidde het overzicht tot discussies over de toegevoegde waarde van twee maal per jaar cito’s afnemen, de 
toetsomstandigheden, de vergelijking tussen cito scores en de gewone rapporten en wat deze bevindingen 
betekenen voor onze onderwijsmethodes. 
 
Nieuw Voedingsbeleid  
De school heeft een aangepast voedingsbeleid geschreven, met als doel meer te motiveren en adviseren en 
minder opgeheven vingertje. Dit is volgens de MR zeker geslaagd. Wel heeft de MR vragen gesteld over aandacht 
voor culturele diversiteit en hoe dit uitgedragen en gehandhaafd wordt. Verder wordt gekeken hoe we de kinderen 
meer kunnen laten drinken op onze (gezonde) school, en hoe we kunnen zorgen dat ze genoeg eten tijdens (of na) 
de lunch. 
 
Werkverdelingsplan  
Sinds de invoering van de nieuwe CAO is het hele onderwijsteam verantwoordelijk voor het mede opstellen 
van een werkverdelingsplan. Het werkverdelingsplan voor het schooljaar 2019-2020 is besproken in de MR.  
De MR is heel blij eindelijk zo’n mooi overzicht, alles lijkt in goede sfeer te zijn samengesteld en hoewel er over een 
handvol beslissingen nog moet worden gestemd door het personeel lijken er geen onoverkomenlijke problemen.  
 
De personeelsgeleding van de MR gaat binnenkort met Geert om de tafel voor formele instemming na doorvoeren 
laatste wijzigingen. 
   
Belangrijkste overig nieuws 

- Hoewel de kampen weer succesvol zijn verlopen heeft het toch weer voor veel organisatorische onrust op 
school geleid, en wordt erg veel gevraagd van leerkrachten. Binnenkort is er teamvergadering om tot een 
alternatief plan te komen, waarbij niet wordt uitgesloten dat voor groep 6 en 7 het kamp zal worden ingekort, 
verplaatst of zelfs afgeschaft. Wordt vervolgd. 

- Het zal niemand ontgaan zijn, veel leerlingen komen vaak 5-10 minuten te laat. De school beraadt zich over 
maatregelen om dit aan te pakken. 

- Is er wel genoeg aandacht voor handvaardigheid (timmeren, potten bakken, solderen etc.)? Dit zal geïntegreerd 
moeten worden binnen IPC, waarmee begonnen is maar waar nog wel meer aandacht voor mag zijn. 
Afwezigheid van een speficiek handvaardigheidlokaal is een drempel. Wellicht kan het CKE hierbij ook een rol 
kunnen spelen. 
 

De volgende MR-vergadering is op donderdag 20 juni 2019.  
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