
      
 

   

Notulen MR vergadering      2 december 2021  

Plaats: online 
Tijd: 19.30 uur   
Aanwezig: Marjan Kraan (vz), Rhodé Nijhof, Josien Wannink, Rianne Altena (notulen) 
Jolanda Zuurmond 

1. Rapport   
Er zijn enkele wijzigingen in het rapport doorgevoerd. De toelichting per kopje is 
weggelaten; er wordt alleen aan het eind een algemene toelichting gegeven vanuit de 
leerkracht. Ervaring was dat dit vaak (deels) overlappend was.  
Tevens is er per onderdeel meer uitsplitsing gemaakt en specifieke doelen vanuit de 
methode toegevoegd, worden de CITO cijfers toegevoegd en de methodegebonden 
toetsen worden met een woordwaardering beoordeeld in plaats van een cijfer. Bij de 
zaakvakken worden de cijfers van de gemaakte toetsen toegevoegd.  
 

2. Begroting   
Jolanda licht de begroting voor 2022 toe. Deze is positief begroot, maar dat compenseert 
het tekort over 2021.    
 

3. Cito eindtoets    
De  Cito eindtoets kan digitaal of op papier. Verschil is dat de digitale versie adaptief is,  
wat betekent dat het niveau zich automatisch aanpast aan de antwoorden die het kind 
geeft. Echter blijkt uit de methode begrijpend lezen en uit onderzoek dat het werken op 
papier, met pen in de hand van essentieel belang is. Dit wordt de kinderen ook aangeleerd.  
Daarom heeft het team er voor gekozen om dit jaar te papieren versie te proberen om te 
ervaren welk effect dat heeft. Nadien vindt een evaluatie plaats naar de voor- en nadelen, 
ervaringen leerkrachten en leerlingen en de resultaten (de laatste jaren met digitale versie 
is dat de kinderen op verwacht niveau scoren). Communicatie hierover vindt plaats naar de 
ouders van kinderen uit groep 8.  
 

4. Rondvraag  
Helaas is de situatie rondom Corona weer heftig op dit moment. Vooral omdat het 
noodzakelijk was om een hele klas in quarantaine te zetten; zeker nu net voor de 
Sinterklaasviering is dat erg jammer. Maar de ervaring is dat het team dit heel goed 
samen oppakt en dat alles snel geregeld is. Leerkrachten worden ook steeds 
(slag)vaardiger en flexibeler in het digitaal les geven of de combi tussen fysiek en digitaal. 
Het is eigenlijk vanzelfsprekend geworden, ook voor de kinderen. Voor de kinderen die 
thuis zitten is het erg fijn dat het mogelijk is om digitaal mee te doen, om zo toch 
aangesloten te blijven. Complimenten voor het team.  
Jolanda maakt ook de complimenten naar de oudergeleding voor de snelle reactie 
wanneer er na elke persconferentie toch weer wijzigingen en nieuwe regels doorgevoerd 
moesten worden. Het team ervaart hierdoor ook de steunt vanuit de ouders.  
 

https://www.dekeikamp.nl/


5. Volgende vergadering 
Volgende vergadering is 12 januari om 19.30 uur online.  
De vergadering met college van bestuur is verplaatst naar 12 april om 19.30 uur.  

 


