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De MR wordt geïnformeerd over de resultaten van de citotoetsen en van de ondersteuning die
kinderen hebben ontvangen vanuit de extra coronagelden. De conclusie is dat:
o Rekenen en spelling liggen voldoende op koers
o De ondersteuning lijkt vooral effectief met een methode
o Lezen zowel technisch als begrijpend worden speerpunt voor komende schooljaar om te
versterken.
Er is een voorstel gedaan voor de klassenindeling voor komend schooljaar. Voor de
klassenindeling zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. Voorgesteld wordt om te kiezen voor
een scenario met een combi-klas en drie kleutergroepen. De MR stemt in met het voorstel.
Voor volgend jaar komen er twee plekken vrij in de MR. De wervingsprocedure voor nieuwe
leden start binnenkort.

MR-overlegvergadering
0. Opening
Marco opent de vergadering om 19:35 uur.

1. Mededelingen
a) Ingekomen post

-

Er is geen binnengekomen post.

b) Team

-

c) GMR
d) Overig

-

Geen bijzonderheden. Margreet deelt het nieuws dat twee leerkrachten
zwanger zijn. Leonie heeft een nieuwe functie binnen Openbaar Onderwijs
Zwolle.
Geen bijzonderheden
Geen

2. Goedkeuren notulen vorige vergadering
De notulen van de vergadering van 10 maart 2022 zijn goedgekeurd.
De actie voor het protocol ziektevervanging (beoordelen of corona maatregelen moeten worden
toegevoegd) moet nog opgepakt worden. De punt komt op de agenda van de volgende vergadering (
(actie: Marco)
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3: Stavaza corona achterstanden, onderwijsontwikkelingen en resultaten Cito
Lotte informeert de MR over de resultaten van de Cito. Voor rekenen/ wiskunde is het algemene beeld
positief. Voor spelling is het beeld wisselend. Het technisch lezen (AVI) is wisselend negatief, DMT (drie
minuten toets woorden lezen) is algemeen beeld negatief. Voor begrijpend lezen is het algemeen beeld
wisselend. Per onderdeel zijn een aantal aanbevelingen gedaan.
Kinderen met achterstanden door corona hebben de afgelopen periode extra ondersteuning gekregen.
Daarnaast hebben ook andere kinderen extra ondersteuning gekregen ‘meelifters’. De resultaten
hiervan verschillen per onderdeel. Bij rekenen bijvoorbeeld is mooie groei zichtbaar bij de kinderen die
ondersteuning hebben gekregen. Bij het lezen lijkt een corona-effect zichtbaar en blijft ook met
ondersteuning bij deze groep het niveau achter.
De algehele conclusie is als volgt:
- Rekenen en spelling liggen voldoende op koers
- De ondersteuning lijkt vooral effectief met een methode
- Lezen zowel technisch als begrijpend worden speerpunt voor komende schooljaar om te versterken.

4. Lopende projecten
De themaweek is afgerond. Dit was succesvol. Leuk om met alle ouders weer in de school kunnen bij de
afsluiting van de themaweek.

5. Instemming klassenindeling Schoolformatieplan en verdeling werkdrukgelden
Voor de klassenindeling zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. Door de teruglopende leerlingaantallen
is er bij alle scenario’s sprake van combinatiegroepen. OOZ is bereid om extra middelen beschikbaar te
stellen om een extra kleutergroep deels te financieren. De leerkrachten willen een deel van de extra
werkdrukgelden inzetten om aantal combiklassen te beperken en (deels) extra kleuterklas te
financieren. Voorgesteld wordt om te kiezen voor een scenario met een combi-klas en drie
kleutergroepen. De MR stemt in met het voorstel voor de klassenindeling incl. verdeling
werkdrukgelden.

6. Schoolgids stavaza
Dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende vergadering.

7. Stand van zaken oudergelden (VSO –TSO – OR)
Dit komt de volgende keer op de agenda. Margreet geeft aan dat er een tekort is bij de oudergelden,
vooral door de schoolreisjes.

8. Combiklassen icm schooluitjes
Bij combinatieklassen moet de keuze gemaakt worden bij welke groepen de kinderen aansluiten met
activiteiten. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen leeractiviteiten en andere activiteiten.
Afgesproken wordt dat voor leeractiviteiten aangesloten wordt bij activiteiten van het betreffende
leerjaar. Voor andere activiteiten (zoals schoolreisjes) blijft de klas bij elkaar. Er wordt dan aangesloten
bij een hogere klas, met als voorwaarde dat de activiteit wel passend is voor de beide leeftijdsgroepen.
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Een uitzondering is het schoolkamp, deze is alleen voor groep 8 leerlingen. In de pauzes geldt dat groep
5 leerlingen naar het park mogen, groep 4 leerlingen blijven op het plein. Ouders worden geïnformeerd
over deze lijn, zodat hier vooraf duidelijkheid over is.
Voor schooluitjes is een protocol.
Het protocol van de IJsselhof wordt aangepast en wordt na de zomer besproken in de MR. Afgesproken
wordt dat er armbandjes komen voor kinderen met gegevens van de school.

9. Discussie over vakantierooster
De margedagen voor het komende jaar zijn vastgesteld.

MR-vergadering
1. Mededelingen, binnengekomen post
Er is een uitnodiging voor een workshop ouderbetrokkenheid. De oudergeleding is niet in de
gelegenheid om aan te sluiten.
Op 12 mei om 19.00 is er een afscheid van medewerkers van de TSO (2 coördinatoren en 3
overblijfkrachten). Marco en Hein gaan naar het afscheid.

2. Voorbereiden verkiezingen
In de MR oudergeleding komen twee posities vacant (van Marco en Annemiek). Afgesproken is dat
Bregje en Marloes de verkiezingen regelen. Belangrijk dat er een afsluitbare brievenbus komt, zodat er
anoniem gestemd kan worden (actie Bregje).

3. Tussenevaluatie functioneren MR
De uitkomsten van de evaluatie zijn besproken. Er zijn een aantal aandachtspunten:
- Communicatie tussen MR-leden. Afgesproken wordt om Mr Parro groep te maken. Pauline vraagt dit
aan Alice (Actie Pauline/ Alice).
- Wens om meer inzicht te hebben t.a.v. rol begroting. Hier wens om ondersteuning te krijgen (extern).
Hiervoor wordt contact opgenomen met diegene die MR leden eerder geadviseerd heeft.
- Overdracht van oud MR-leden naar nieuwe MR is een aandachtspunt
- Er blijft regelmatig onduidelijkheid over wat er met welk deel moet op de agenda van de MR.
- Suggestie om volgend jaar nog een keer evaluatie te doen.
4. Rondvraag
Geen

5. Sluiting
Marco sluit de vergadering om 22.15.
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