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Verslag vergadering MR De Paradijsvogel d.d. 4 oktober 2021 

Aanwezig 
MR Manon, Lianne, Ingrid, Christa, Stefan  

Directie Nieke, Joost 

Afwezig   Petra 

  

 

0. Opening 

De vergadering wordt geopend. De voorzitter heet iedereen welkom.  

1. Voorstellen Stefan 

Het nieuwe OMR lid Stefan Meulesteen wordt welkom geheten. We doen een voorstelrondje.  

2. Vacature secretaris MR 

Doordat Jeroen de MR heeft verlaten is er een vacature voor secretaris. Christa is en blijft graag 

voorzitter. Dus de andere functie moet ingevuld worden door een PMR-lid. Ingrid biedt zich aan.  

3. Verslag vorige vergadering 

Het verslag van 21 juni 2021 wordt met inbegrip van enige tekstuele wijzigingen goedgekeurd. De 

wijzigingen zijn verwerkt in het verslag.  

4. Mededelingen directie 

• Het jaarverslag en het jaarplan wordt ter informatie uitgedeeld. 

• Over de forecast wordt uitleg gegeven.  

• De begroting komt binnenkort. Deze wordt op de volgende MR vergadering besproken.  

• De trendanalyse op schoolniveau wordt besproken en waar nodig toegelicht. Ondanks de twee 

lockdowns kunnen we trots zijn op de resultaten. Op alle leergebieden is de groei vastgehouden. 

Er wordt kort gesproken over de impact op de lockdowns en het thuisonderwijs. Voor leerlingen, 

leerkrachten en ouders is dit een ingrijpende periode geweest. Doordat er tijdens het 

thuisonderwijs is ingezet op leerdoelen is de uitkomst goed te noemen. Bij de start van het 

schooljaar is er altijd veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dat 

is én niet te meten én heeft tijdens de lessen op afstand geen aandacht gehad. KIVA (de nieuwe 

methode op gebied van sociaal emotionele ontwikkeling) is hier nu een welkome invulling voor. 

Hierin worden ook ouders betrokken zodat we allemaal “ dezelfde taal” spreken.  

 



 2 

5. NPO 

De NPO gelden en hoe daarmee wordt omgegaan wordt besproken.  

6. SOP 

Het SOP; (school ondersteuningsprofiel) wordt besproken en toegelicht.  

Vragen waren:  

• De uitstroomverwachting van leerlingen wordt nu al in groep 5 gegeven omdat gebleken is 

dat ouders eerder meegenomen moeten worden in dit proces. We merken dat de 

verwachtingen bij ouders en leerlingen realistischer zijn. 

• Hoe wordt omgegaan met kinderen die geen extra’s krijgen omdat ze “gemiddeld” zijn of net 

niet goed genoeg voor verrijking. Deze kinderen krijgen extra hulp van de leerkracht zelf. 

Overigens worden ouders van kinderen die extra begeleiding krijgen altijd op de hoogte 

gesteld.  

De SOP is goedgekeurd door de MR.  

7. Ouders in de school  

Er is een nieuwsbrief uitgegaan met de melding dat er bekeken gaat worden hoe er weer ouders in 

de school kunnen komen. Dat ouders niet meer in de school mochten komen heeft zowel voordelen 

als nadelen. 

De start van de dag is nu rustiger, kinderen zijn zelfstandiger en de les kan sneller beginnen. Veel 

ouders geven aan dat zij blij zijn dat het zo gaat. Zij missen echter het even kunnen kijken in de klas 

en een kort contact met de leerkracht. De leerkrachten missen de oudercontacten ook.  

Misschien is een tussenfase een oplossing waarbij ouders incidenteel binnen kunnen komen kijken. 

Hier moet goed over nagedacht worden want bij alles wat je bedenkt komt veel organisatie kijken. 

Zowel de ouders als de leerkrachten willen niet terug naar de oude situatie maar alles wat wel kan is 

meegenomen. De school is er hard over aan het nadenken en de MR wordt op de hoogte gesteld.  

8. Communicatie  

De MR vindt het belangrijk dat ouders goed betrokken worden bij wat de MR doet. Hier is 

verbetering mogelijk. Omdat Petra veel ervaring heeft met communicatie zal dit onderwerp op de 

volgende agenda komen.  

9. Wvvtk  

Whats-app gebruik voor MR zaken was tijdens de lockdown heel praktisch. We spreken af dat we nu 

weer via de mail communiceren en gebruiken Whats-app alleen voor spoedzaken.  

De nieuwe data voor de MR vergaderingen worden vastgelegd: 

• Maandag 22 november 2021 

• Maandag 24 januari 2022 

• Maandag 14 maart 2022 

• Maandag 16 mei 2022 

• Maandag 20 juni 2022 


