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Verslag vergadering MR De Paradijsvogel d.d. 17 mei 2021 

Aanwezig 
MR Christa, Jeroen, Lianne, Manon, Petra.  
Directie Nieke 

 

Afwezig 
Ingrid  

 

1. Opening 
Er zijn geen mededelingen vooraf of aanvullingen op de agenda.  

2. Verslag vorige vergadering 
Blz 1: wordt “geind”.  
Aangepast verslag 25 januari 2021: geen opmerkingen. Het verslag wordt definitief gemaakt.  

3. Mededelingen directie 
• Achterstanden: Nieke licht de cijfers toe. De vraag is waarop de school gaat inzetten. Daar 

moeten de leerkrachten zelf keuzes in maken. We hebben nog ruim acht schoolweken en er 
moet gewerkt worden aan een vloeiende lijn naar doorstroom naar het volgende jaar. Er 
worden gesprekken met de leraren gevoerd over wat je nog gaat doen om e.e.a. te 
realiseren.  

• De M toets is later afgenomen. Kan dat een verklaring zijn waarom er nu hoger wordt 
gescoord? Je zou zeggen dat er meer tijd is geweest. De vraag is hoe effectief de lestijd is 
geweest. Misschien hetzelfde aantal lesuren dat we onder normale omstandigheden hadden 
gehad als de toets in januari was afgenomen. Je vergelijkt de toets score met afgelopen M 
toetsen die onder andere omstandigheden tot stand zijn gekomen. We denken dat het effect 
zichtbaarder zal zijn op de E-toetsen. De school is erg tevreden met deze cijfers.  

• Begrijpend lezen wordt lastig (maar dat was vooral de groep 5 die dat voor het eerst krijgt) 
en rekenen en spelling is veel op ingezet. Op grond van alle activiteiten en interventies is de 
score goed.  
De score van de kleuters van groep 2: Voor 1-2 is bij uitzondering gekozen om die bewust 
eenmalig te toetsen.  

• De scores worden toegelicht in een tekst die Nieke aan Petra verstuurt en daarna aan de 
ouders wordt verstuurd. Er zijn ook veel vragen over de Nationaal Programma 
Onderwijsachterstanden (NPO) bijdrage die ook verwoord wordt.  
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• De NPO bijdrage is onhelder. Het eerste jaar lijkt 700 euro per kind te zijn. Wat het voor het 
tweede jaar krijgt is nog niet helder. Daarnaast zijn er ook andere subsidie stromen, zoals 
‘extra handen in de klas’ of de tranche gelden. Er is wel geld beschikbaar maar het zijn 
incidentele middelen.  

4. Corona 
• Ouders in de school zijn nog niet toegestaan. De anderhalve meter regel geldt uiteraard nog 

steeds. Een aantal leerkrachten is gevaccineerd. Het buitenspelen in cohorten gebeurt nog 
steeds maar zal in de loop der tijd naar verwachting losgelaten worden. De landelijke 
richtlijnen worden hierin gevolgd.  

• Petra vraagt naar het schoolkamp voor groep 8. Daarover is nog geen besluit genomen. Dit 
hangt mede af van wat er al dan niet toegestaan is op landelijk niveau en binnen Lucas 
Onderwijs.  

• Met de coronabesmettingen valt het mee. Er zijn geen positief geteste leerkrachten of 
kinderen de laatste weken. De GGD benadert de Paradijsvogel niet meer als controleschool. 
Daarnaast zijn er 25 zelftesten uitgereikt per personeelslid en kunnen leerkrachten zichzelf 
preventief testen.  
 

5. OC begroting en realisatie  
Deze begroting is in feite al achterhaald. Er is een nieuw systeem WizCollect waarmee de 
ouderbijdragen digitaal worden geïnd. De begroting wordt ter kennisgeving aangenomen.  
 

6. Jaarrekening 2020 
Morgen is Nieke in overleg met de clusterdirecteur en vraagt ze dit punt uit.  
 

7. Leerlingenaantallen 
Dit wordt nagestuurd door Nieke.  
 

8. Communicatie 
• Nieuwsbrief: volgt eind deze week.  
• Social media-Facebook: compliment dat dit opgepakt is door Nieke.  
• Invullen zittingstermijnen: het overzicht van Jeroen wordt aangevuld met de data van de 

zittingsperiode van de MR leden. De eerste die uit de MR gaat is Jeroen na een 
zittingsperiode van 8 jaar.  
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