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Verslag MR vergadering dinsdag 13 oktober 2020 
 
Invulling deelraden RISE en I-St@rt 
Nu de medezeggenschap in de vorm van deelraden voor RISE en I-St@rt is goedgekeurd is de volgende stap de 
personele invulling ervan. Voor de deelraad van RISE zijn precies genoeg aanmeldingen vanuit de ouders, voor I-St@rt 
waren meer kandidaten dan plekken dus daar volgen verkiezingen. Wie vanuit het personeel zitting neemt is nog niet 
besloten. Vanuit onze MR zullen Dennis (namens ouders) en Ronald (namens personeel) toetreden tot het 
overkoepelende Platform internationalisering Salto. 
 
Terugblik BOOM toetsen 
Ondertussen zijn de eerste BOOM toetsen afgenomen, welke de CITO toetsen vervangen. Ondanks enkele 
kleinigheidjes welke bij zo’n eerste keer horen zijn de eerste ervaringen positief. Zowel voor leerkrachten als 
leerlingen wordt het overwegend als minder belastend ervaren. Aan de terugkoppeling naar ouders wordt gewerkt, 
maar vereist nog enige voorbereiding maar staat gepland voor net na de herfstvakantie.  
 
Ouderbetrokkenheid tijdens corona 
De deze avond aangekondigde maatregelen hebben weinig invloed op de gang van zaken. Gevolg van de huidige 
gang van zaken is wel dat het lastiger is voor ouders om betrokken te zijn bij het onderwijs van hun kinderen. 
Leerkrachten doen hun best om meer te communiceren via ouderportaal, en waar nodig worden ouders van 
bepaalde kinderen direct benaderd. Toch is er onder ouders een behoefte om laagdrempeliger in gesprek te 
kunnen gaan met de leerkracht. Leerkrachten gaan nadenken over manieren (bijv. online wekelijkse ‘inloopuren’) 
om hieraan invulling te geven. 
 
Middelbare scholenmarkt 
De leerlingen in groep 8 staan voor de belangrijke keuze waar ze hun onderwijs gaan voortzetten, en de open 
dagen staan weer voor de deur. Maar ook in groep 7 begint het al te leven. Eerdere discussies (Januari 2020) 
leidden tot het idee om kinderen in groep 8 een soort informatiemarkt te laten verzorgen waarbij ze elkaar, groep 7 
leerlingen en hun ouders informeren over de verschillende mogelijkheden. De leerkrachten van groep 8 hebben 
plannen gemaakt voor zo’n project, dus hopelijk kunnen leerlingen en ouders daar later dit jaar van profiteren. Rest 
natuurlijk wel de vraag in welke vorm dit gegoten gaat worden i.v.m. Covid19. 
 
 
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 1 december 2020. 
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