
MR vergadering 
 

Datum:           Maandag 13 juni 
Locatie: De Octopus 
Tijd:             19:30 uur tot 21:30uur 
Aanwezig:       Mia Romijnders, voorzitter MR De Octopus, lerarengeleding 

Bjorn Cornelissen, lerarengeleding 
Suus van Dijk, oudergeleding 
Femke Frieling, oudergeleding 
Paula Breuer, directeur  

Notulist: Suus 
 

Onderwerp Acties 

1. Notulen 5 april 2022              

De notulen zijn via de mail goedgekeurd en al op de website geplaatst.  

2. Evaluatie Jaarplan 2021-2022 inclusief CITO resultaten 2022   

▪ Gesproken over de resultaten van de eindtoets (Route 8 Toets) van groep 
8. Dit schooljaar is de eindtoets zeer goed gemaakt door de leerlingen van 
groep 8. Ook in vergelijk met de andere scholen binnen Groeisaam valt de 
hoge score van De Octopus op.  

▪ Tijdens de vergadering hebben we samen het jaarplan 2021-2022 
geëvalueerd. De ontwikkelpunten worden opgenomen in het jaarplan 
2022-2023.  

   

3. Jaarplan 2022-2023 inclusief inzet NPO gelden  Instemming 

▪ Het jaarplan voor schooljaar 2022-2023 wordt doorgenomen en 
vastgesteld. De nieuwe NPO-gelden maken het mogelijk om extra 
investeringen te doen als aanvulling op het jaarplan. Enkele highlights van 
het jaarplan zijn: 

o Er worden goede inhoudelijke kindgesprekken gevoerd waarbij 
kinderen actief betrokken worden bij de eigen ontwikkeling. Zo 
wordt onderzocht welke werkvormen ingezet kunnen worden 
tijdens om kinderen actiever deel te laten nemen en eigenaar te 
maken van het gesprek.  

o Er wordt beter gedifferentieerd tijdens de instructie door een 
(Snappet)les vooraf goed voor te bereiden en na de les te 
analyseren en te vertalen naar passende didactische keuzes. Er 
wordt gewerkt vanuit de instructiebehoefte van kinderen. 

o Toewerken naar een sterkere monitoring met gerichte interventies 
voor sterke lezers en risicolezers. 

o Maken van een doorstart in werken met ontwikkelteams bestaande 
uit leerkrachten. Samen nadenken over goed onderwijs, 
verantwoordelijkheid delen met elkaar. 

 

 
 
 
 

4. Ventilatie, stand van zaken onderhoud  Ter info 
▪ Voor alle ruimtes binnen de school zijn meters aangeschaft om de CO2 metingen 

uit te voeren. Op het moment  
 
 
 



▪ Binnen De Octopus komen de metingen in de lokalen meestal niet tot de kritische 
waarden omdat:  

o  de leerlingen veel uit de klas zijn. Zij werken op leerpleinen en in de 
stilteruimte.  

o er in de pauzes geventileerd wordt, hierdoor worden de kritische 
waarden niet bereikt.  

▪ Een onderhoudsbedrijf komt in juni 2022 inventariseren welk onderhoud 
gepleegd moet worden.  

 

5. Werkdrukmiddelen en Werkdrukplan   

▪ Werkdrukplan en werkdrukmiddelen worden goedgekeurd  

6. Schoolgids 2022-2023 (wijzigingen aangeven via track changes)   

▪ Uiterlijk 17 juni mailen de leden van de MR de opmerkingen naar de 

directeur.  

▪ In het schooljaar 2022-2023 worden wijzigingen in de schoolgids gedaan 

door middel van track changes. Op deze manier is het niet nodig om de 

hele schoolgids te lezen en kunnen de leden van de MR zich focussen op de 

aangebrachte wijzigingen.  

 

7. Communicatie in de nieuwsbrief n.a.v. de vergadering  

▪ Onderzoeken partnerschap: Contact opnemen met lid van de MR van 
Altforst.  

▪ Jaarplan 2022-2023: highlights opnemen.  
 
Actiepunten :  

▪ Navraag thema-avonden. Deze worden in Maas en Waal georganiseerd 
door stichting Voor Mekaar. Ouders worden hierover geïnformeerd vanuit 
Groeisaam.  

▪ Typcursus groep 6 t/m 8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

8. Rondvraag en volgende vergadering  

▪ Voorstel eerstvolgende vergadering: woensdag 28 september 2022.  
▪ Agendapunt eerstvolgende vergadering; plannen data vergaderingen 2022-

2023.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Actielijst 



 

 Structureel Wie  Deadline  

 Doelstelling toevoegen aan agendapunten (ter 
besluitvorming, ter informatie, ter bespreking etc.) 

Bjorn/Mia Voorafgaand aan 
elke vergadering 
 

 Agendapunt toevoegen: wat communiceren we n.a.v. 
de vergadering in de nieuwsbrief naar ouders  

Bjorn/Mia Voorafgaand aan 
elke vergadering 
 

 Goedgekeurde notulen plaatsen op de website Bjorn  Na elke vergadering 
 

 Eenmalig    

 Terugkoppeling over ‘de groene’ bedragen 
(ouderbijdrage) 

Suus 13 juni 2022 

 Navraag doen hoe we als school aanspraak kunnen 
maken op de reserves van de stichting. Tijdens de 
vergadering van 18 januari heeft Erick Covers (GMR) 
aangegeven dat scholen initiatieven kunnen indienen 
die betaald zouden kunnen worden van de algemene 
reserve. Erick vraagt na aan welke voorwaarden een 
initiatief moet voldoen.  

Erick via Mia 13 juni 2022 

 Budget MR: € 254,80 MR  September 2022 

 Budget schoolreis volgend schooljaar opnieuw 
bekijken of het nog toereikend is 

MR September 2022 

 Navraag doen kascontrole bij Manuela  Bjorn  Juni 2022  
 
 

 


