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MR notulen  11/04/2022 

Locatie: de Ark  

Tijd:  19.30– 21.30 uur 

Aanwezig:  Henkbert (voorzitter), Annelies, Gerrit, Mirjam (online), Naomi, Berdine en Myrthe 

(notulist) 

Afwezig:  - 

      

1. Opening en inventarisatie rondvraag 

Welkom allen.  

 

2. (G)MR notulen doorlopen 

GMR:  

- Toekomstvisie Ichthus is besproken onder leiding van Verus. Elies heeft suggesties gekregen 

om mee verder te kunnen.  

- Personele rapportage (ziekteverzuim/verloop etc.). Statistieken zijn bekeken, maar met 

corona is hier niet veel zinnigs over te zeggen.  

- Besteding van de werkdrukmiddelen. In grote lijnen is te zien dat de scholen het op 

eenzelfde manier besteden (eventmedewerker, schoolondersteuner).  

 

MR: 

o Geen bijzonderheden teruggekregen.  

 

3. Kwaliteitsdialoog   

Berdine en Myrthe hebben maandag 04 april op het bestuursbureau het kwaliteitsdialoog 

gehouden met Elies. De opbrengsten, interventies, leerlingpopulatie en de evaluatie van het 

schooljaarplan kwamen aan bod. Concluderend wordt gesteld dat de opbrengsten van drie 

groepen extra zorg/aandacht vragen. Hier zijn plannen op gemaakt. Daarnaast zijn er ook 

een tweetal interventies op schoolniveau ingevoerd.  

 

4. Formatieproces  

Formatiepuzzel wordt steeds verder gemaakt. Waarschijnlijk komt er na de zomer een 

vacature voor 3 dagen voor een groep. Het is nog afhankelijk van wat laatste lopende zaken 

hoe het definitieve plaatje eruit komt te zien, maar dat is inhoudelijk nog te vroeg om te delen 

binnen de MR.  

 

De vraag wordt gesteld of er al iets gezegd kan worden over toename leerlingen waardoor er 

een 1,5 groep ontstaat en een combinatiegroep gestart moet worden. Dit is niet het geval.  

 

5. Medewerkers- en leerlingtevredenheidspeiling  

Het gemiddelde cijfer is ruim voldoende. Er werd gesproken over het stukje samenwerking 

onderling in het team. Dit punt viel qua score op ten opzichte van de verschillende getoetste 

aspecten. Er kwam de toelichting dat corona hier een rol in heeft gespeeld en dat dit ook op 

de andere scholen van Ichthus wordt ervaren. De teamgeest moet weer hervonden worden. 

De teambrede activiteiten als het koffiemoment na schooltijd, gezamenlijke paasviering, 

onderlinge momenten om te sparren over onderwijskundige kwesties zullen hieraan bijdragen. 

Een ander punt wat opviel is het aspect van het aanbod aan de meer- en hoogbegaafde 

leerlingen. Dit punt wordt opgepakt binnen het team op de studiedag in juni. Het inplannen 

van dit niveau binnen het klassenmanagement is met name een punt wat aandacht vraagt.  

 

De uitslag van de leerlingtevredenheidspeiling was erg hoog. Uit de 

leerlingtevredenheidspeiling lijkt het dat de leerlingen meer tevreden zijn over de lessen dan 

over het sociale aspect van de kant. Dit is door school te verklaren vanuit de nieuwe 

methoden die zijn ingevoerd die voor veel betrokkenheid zorgen onder de leerlingen. 

Anderzijds speelt in het sociale stuk corona een rol waarbij de kinderen weer een periode uit 

elkaar zijn gehaald en er opnieuw een groepsdynamiek moest worden opgebouwd bij 

terugkomst op school.  
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6. Nieuwe methode  

Gerrit heeft een uitgebreide mail gestuurd met onvrede over een hoofdstuk/thema uit Blink in 

groep 8. Het gesprek is gevoerd met welke overwegingen de methode wordt gegeven. De 

Bijbel blijft het uitgangspunt. Kinderen worden geïnformeerd over wereldse onderwerpen, 

leren vanuit meerdere kanten een onderwerp te bekijken en een eigen mening te vormen. Er 

is gesproken over de mogelijkheden van school/MR. Bepaalde onderwerpen gaan boven de 

macht van het orgaan waarbinnen wij werken als MR of school. De discussie werd gesloten 

door te stellen dat de meerderheid niet mee wilde gaan in de punten van Gerrit.  

 

7. Digitalisering  

In de volgende GMR-vergadering komt Michiel terug op het stukje digitalisering binnen 

Ichthus. Het stukje privacy wordt meegenomen door Henkbert   

 

 

8. Samenstelling MR volgend schooljaar 

Er komt een ouderplek vrij voor volgend schooljaar. Annelies wist van één ouder dat zij wel 

interesse heeft. Annelies kijkt of deze ouder serieus het wil overwegen en wilt meedraaien bij 

de laatste vergadering.  

 

9. HR en basisreglement 

Naomi gaat dit reglement checken voor de volgende vergadering.   

 

 

10. WVTTK  

Etentje eind van het jaar voorstel is dinsdag 28 juni om 19.00 uur bij ’t Zusje in Hilversum.  

 

11. Punten voor de GMR  

- 

 

12. Punten voor Berdine  

Er komt een gesprek met de OR waarbij Henkbert ook aansluit om voor aankomend 

schooljaar van tevoren al duidelijk weg te zetten waar het geld voor wordt begroot en 

ingezet.  

 

13. Planning MR 

Voorstel is om de vergaderingen om 19.30 uur te laten beginnen.  

Dinsdag 14 juni → Ambitiegesprek 2022-2023 

 

Eerste vergadering nieuwe schooljaar → opbrengstenanalyse E-Cito.  


