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Verslag MR vergadering donderdag 15 april 2021
De BOOM toetsen
Onze school is verleden jaar overgestapt op de BOOM toetsing als leerlingvolgsysteem (ter vervanging van de
CITO toetsen). Door het thuisonderwijs heeft de school de BOOM toetsen naar een later moment moeten
verplaatsen, tot na de voorjaarsvakantie. Hierdoor zijn de rapportgesprekken in februari meer kwalitatief geweest,
zonder resultaten van de BOOM toetsen. Nu deze zijn afgenomen zijn de resultaten in een envelop mee naar huis
gestuurd. Dit is niet bij alle ouders in goede aarde gevallen. Voor veel ouders blijft het onduidelijk hoe de BOOM
resultaten geïnterpreteerd moeten worden, hoe de docent erover denkt en wat ze er mee moeten. Mocht dit
nogmaals voorkomen, dan heeft de MR voorgesteld om bij uitschieters tenminste een begeleidend briefje van de
leerkracht toe te voegen, eventueel uitnodigend voor een extra gesprek.
Daarnaast is er soms een discrepantie tussen de BOOM resultaten en de docentevaluaties zoals beschreven in het
rapport eerder dit jaar. Enkele ouders hebben ook hun twijfels geuit over de waarde van zowel de BOOM als de
eerdere CITO toetsen, iets waar ook onder leerkrachten niet altijd hetzelfde over wordt gedacht. Dit gaat
onderwerp van gesprek worden onder het docententeam.

De schoolgids
Ook voor aankomend jaar komt er een nieuwe versie van de schoolgids, waarin ouders, verzorgers en andere
betrokkenen bij de school praktische informatie kunnen vinden over zaken als schooltijden, vakanties en schoolregels.
Dit is ook aanleiding geweest om eens te sparren over mogelijke suggesties voor verbeteringen, niet alleen voor de
schoolgids maar in het algehele beleid in hoe we ouders aantrekken en begeleiden in de eerste fase dat hun kinderen
naar school gaan. De school gaat hierop verder borduren.

Invloed van corona op lessen
Vrijwel iedereen is blij dat de kinderen weer naar school kunnen, maar de opgestelde kaders zorgen nog wel af en
toe voor wat lastige situaties. En zijn toch wel een aantal (potentiële) besmettingen geweest, waardoor veel
kinderen in quarantaine moesten. Dit heeft soms voor wat onrust gezorgd onder zowel docenten als ouders, zeker
omdat niet iedereen zich even goed aan de regels houdt. Hoewel er wel wat verschillen zijn in hoe ver leerkrachten
gaan in onderwijs te verzorgen voor de leerlingen die thuis zitten, loopt het lessen volgen vanuit thuis overigens
technisch goed, leerlingen hebben veel geleerd over zaken als MS Teams!
De ouders missen wel dat het nu al lang niet meer mogelijk is om de klas binnen te gaan om te zien waar kun
kinderen mee bezig zijn. De MR heeft de school gevraagd eens na te denken hoe ouders ook in deze tijd meer
betrokken kunnen blijven bij het leren van hun kinderen.

De volgende MR-vergadering is op donderdag 3 juni 2021.
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