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Verslag MR vergadering dinsdag 8 juni 2021 
 
Status van beleidsstukken 
Door alle corona-perikelen zijn een aantal beleidsstukken vertraagd. Maar er wordt hard gewerkt aan schoolgids, 
schoolplan en jaarplanning, met als doel in de laatste vergadering van het jaar (6 juli) alles goed te keuren. Wordt 
vervolgd! 
 
Samenstelling groepen 3 
Het is weer de tijd van het jaar dat uit 5 kleutergroepen twee groepen 3 gevormd gaan worden. Aanleiding voor de MR 
om te het proces te bespreken van het samenstellen van de groepen. De MR kan zich prima vinden in de zeven 
aspecten die worden meegenomen in de poging om beide groepen zo gelijkwaardig samen te stellen, en vertrouwt op 
het team om deze groepen samen te stellen. Wel heeft de MR vraagtekens gesteld bij het recente beleid om de ouders 
niet langer bij het proces te betrekken. Dit leid tot ontevredenheid bij ouders. De MR stelt daarom voor om ouders weer 
bij het proces te betrekken (zonder dat daar rechten aan ontleent kunnen worden), of toch in ieder geval heel 
transparant over het proces en de parameters te communiceren met de ouders, in een poging de acceptatie van de 
uitkomst te verbeteren. 
 
NPO gelden 
De school krijgt een flink bedrag van de overheid als onderdeel van de NPO-gelden (‘Nationaal Programma 
Onderwijs’) om leervertraging en andere problemen door corona aan te pakken. De MR heeft de eerste globale 
plannen besproken. De MR ondersteund het beoogde doel voor ‘duurzame’ aanpak (van onderbouw uit), maar 
heeft er wel op gewezen dat de huidige groepen 6 en 7 ook genoeg moeten profiteren om achterstanden weg te 
werken. In een volgende fase gaan we hierop verder. 
 
Belangrijkste overig nieuws 
De deelraden van de internationale afdeling van onze school zijn ondertussen ook actief. Wel lijken er nog wat 
onduidelijkheden te zijn over de formele posities en bevoegdheden van verschillende ‘stakeholders’. Nu het ergste 
van COVID-19 achter de rug lijkt (!) heeft de MR de school gevraagd plannen te concretiseren om de 
langverwachte verbindende activiteiten van onze school met RISE eindelijk te bewerkstellen. 
 
De volgende MR-vergadering is dinsdag 6 juli 2021. 
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