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Verslag MR-vergadering dinsdag 20 maart 2018
Cito-resultaten
Cito is onderdeel van het kwaliteitsanalyseproces van de school en geeft de school de kans om bij
te sturen waar en wanneer nodig. Van de Cito-resultaten worden jaarlijks ‘dwarsdoorsnedes’
gemaakt. Een dwarsdoorsnede geeft de Cito-resultaten weer per leerjaar of per groep, er wordt dus
in deze doorsnedes niet gekeken naar de individuele leerling. Uiteraard wordt er naar gestreefd dat
de Cito-resultaten zo hoog mogelijk zijn, maar belangrijker is te signaleren wanneer de resultaten te
laag zijn (lager zijn dan het landelijke gemiddelde). In een ‘gemiddelde’ klas zijn het aantal
leerlingen dat I, II, III, IV of V scoort evenredig verdeeld. Als het aantal IV- en V-scoorders boven
een bepaald percentage uitkomt volgt daar een zogenaamd ‘zorgsignaal’ uit. Er wordt dan
onderzocht hoe het komt dat een bepaalde groep of leerjaar slechter heeft gescoord dan gemiddeld.
In de dwarsdoorsnedes zijn er alleen zorgsignalen op het gebied van Spelling en DMT in groep 4 en
5. Voor andere vakken scoort de school bovengemiddeld. Voor spelling is al naar aanleiding van
voorgaande dwarsdoorsnedes een verbeterplan ingezet. Voor andere groepen heeft dit
verbeterplan al effect gehad.
De school bekijkt regelmatig welke (Cito-)toetsen zinvol zijn om af te nemen en welke niet. Zo wordt
bijvoorbeeld de Cito-toets Woordenschat niet meer afgenomen. Dit is om de tijdsdruk die op het
lesprogramma ligt te verminderen; zodoende blijft er meer tijd over om les te geven.
Hygiëne
Een schone school is belangrijk. Op dit moment is de school niet tevreden met de kwaliteit van de
schoonmaak. Er word besproken op wat voor manieren de kwaliteit kan worden geborgd.
Staking 13 april
Er wordt geÏnventariseerd hoeveel leerkrachten willen gaan staken. Als er geen alternatieve actie
komt, zal de school dicht zijn, maar zal de school wel kinderen opvangen als ouders daar om
vragen.

De volgende vergadering is dinsdag 17 april 2018 om 20.00 uur.

