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Verslag MR vergadering donderdag 19 mei 2020 
 
Onderwijs in Corona tijd 
Na eerst volledig online thuisonderwijs verzorgd te hebben komen de kinderen weer 2 dagen per week naar school. Niet 
iedereen is ervan overtuigd dat deze hybride vorm echt een verbetering is voor het onderwijs voor de kinderen, maar 
het loopt in het algemeen prima. Er lijken weinig kinderen een leerachterstand opgelopen te hebben, sommige kinderen 
hebben zelfs baat gehad bij intensievere begeleiding door ouders. Nu is het zaak om goed na te denken over bepaalde 
zaken, zoals kinderen die nog niet naar school willen of kunnen komen, wat te doen met toezicht op het schoolplein, en 
welke goede elementen van het onderwijs de afgelopen weken waard zijn om op voort te borduren als alles weer 
‘normaal’ is.  
Er wordt dit jaar geen CITO meer afgenomen en er volgt ook geen eindrapport dit jaar, maar leerkrachten gaan een 
persoonlijk verslag schrijven voor iedere leerling. Dit verslag zal ook als basis dienen voor de eindgesprekken aan het 
eind van het schooljaar, welke nog wel online zullen plaatsvinden. Mochten er ouders behoefte hebben om al eerder de 
progressie of andere zaken van hun kind met de leerkracht te bespreken, dan kunnen ze daarvoor een afspraak maken 
met de leerkracht. 
 
BOOM vervangt CITO as leerlingvolgsysteem 
Iedere basisschool is verplicht om te werken met een leerlingvolgsysteem, een programma dat de leerkrachten inzicht 
geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordt gebruikt om het 
onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerlingen. 
Onze school is al lange tijd minder positief over het CITO leerlingvolgsysteem, en heeft nu besloten over te stappen 
naar het leerlingvolgsysteem van BOOM. De voornaamste voordelen van de BOOM toetsing zijn dat je niet meer vast 
zit aan 2 toetsmomenten in het jaar, maar dat je kunt toetsen wanneer je wilt (en geeft dus ook de optie om toetsdruk te 
spreiden over het jaar), minder toetsen mogelijk, kortere toetsen waardoor het niet langer een uithoudingstest is, 
flexibelere analyses en beter voor dyslectische kinderen door een andere opzet van de vragen en teksten. Hiermee zal 
gestart worden aan het begin van volgend schooljaar. Dit zal wellicht niet zonder slag of stoot gaan, maar ervaringen 
van andere scholen zijn zeer positief. 
 
Vakantierooster en studiedagen goedgekeurd 
Vooruitkijkend naar volgend jaar heeft de MR de planning van lesvrije dagen voor komend schooljaar 2020-2021 met 
enkele wijzigingen goedgekeurd. 
 
Nieuwe voorzitter MR gezocht 
Huidig MR voorzitter Daan van Boxel heeft aangegeven na 5 bewogen jaren het voorschitterschap over te willen 
dragen. De MR is Daan zeer erkentelijk voor de geweldige manier waarop hij leiding heeft gegeven aan zowel de MR 
vergaderingen alsmede alle discussies en formaliteiten rondom pittige dossiers als de verbouwing en tijdelijke 
verhuizing van de school, de overstap naar IPC en het opstarten van de internationale afdeling RISE. Het zal een 
lastige kluif worden om hem op te volgen, maar de MR gaat op zoek naar een waardige opvolger.  
 
Overige zaken 

- De school is al langere tijd ontevreden over het functioneren van schoonmaakbedrijf CARE. Momenteel worden 
extra schoonmaakmaatregelen ivm het coronavirus uitgevoerd door een klein bedrijf dat wel voldoet. Hoewel de 
zaken contractueel lastig liggen, wordt gekeken of het mogelijk is blijvend gebruik te maken van dit bedrijf.  

- Er zijn een aantal (voorziene) personeelswijzigingen op komst ivm pensioen en overstappen naar andere 
scholen. Er zijn veel goede sollicanten voor de vrijgekomen posities, dus de school heeft vertrouwen waardige 
vervangers te vinden.  

- Het grote tekort aan BSO opvang in de wijk belooft binnenkort minder te worden doordat andere partijen (naast 
Korein) plaats gaan bieden aan leerlingen van onze school. Zodra hierover duidelijkheid is zal de school 
hierover informeren. 

- Er is een paar weken geleden ingebroken in de school, waarbij een lading laptops zijn gestolen. Er zullen 
extra sensoren worden geplaatst om herhaling te voorkomen. 
  

 
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 23 juni 2020. 
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