
      
 
 

   

Notulen MR vergadering      14 september 2022 

Plaats: online 
Tijd: 19.30 uur   

1. Notulen vorige vergadering van 24 mei 2022 
Geen opmerkingen  
 

2. Post/ingekomen stukken 
Geen ingekomen post 
 

3. Communicatie ouders 
Ouders geven aan positief te zijn over de inzet van de meester in groep 5  
 

4. Jaarverslag 
Iedereen heeft het ontvangen en gelezen. Er zijn veel acties beschreven, die 
het afgelopen jaar allemaal op de agenda van de MR hebben gestaan. 
Volgend jaar goed om ook de resultaten (voor leerlingen en leerkrachten) 
van deze acties te beschrijven.  
 

5.  School ontwikkelthema’s  
Op de basis zit De Keikamp goed met CITO scores. Maar de kinderen die wat 
uitdaging nodig hebben (wat hoger niveau) scoren m.n. op taalverzorging / 
interpunctie/ reken en wiskunde onder de norm. Nu 2e jaar op rij. Uit 
analyse is er nog niet gebleken hoe we dit kunnen verbeteren.   

3 jaar onder de maat te scoren is aanleiding voor inspectie om langs te 
komen. Dit wil De Keikamp echter voorzijn en zelf al verbeteracties in gang 
zetten. Daarom is een aanvraag ingediend voor ‘Goed worden, goed 
blijven’. Dit wordt aangeboden vanuit PO – raad, er kan dan een adviseur 
kosteloos meekijken / meedenken.  Jolanda pakt dit op met PO-raad, 
kwaliteitsmedewerker, Aurora en Bert om hiertoe met een plan te komen.  
 
Leerkrachten merken ook dat leerlingen minder gemotiveerd zijn voor de 
CITO-toets dan eerder, omdat de uitkomsten van de CITO tegenwoordig 
minder meetellen in het uiteindelijke schooladvies (deze kan niet omlaag op 
basis van CITO score, enkel omhoog). Het belang wordt wel steeds 



benadrukt door de leerkrachten.  
Misschien leuk om brugklassers / 2e klassers informatie te laten geven over 
wat het inhoud om op vervolgonderwijs te zitten en dat je daar op voor 
moet bereiden in groep 8. Ook goed om ouders mee te nemen in dit belang 
en waarom er bijv. huiswerk wordt meegegeven.  

Daarnaast wordt onderzocht of de subsidie-regeling basisvaardigheden in dit 
kader interessant is. MR dient hierover ingelicht te zijn.  
De subsidie moet nu al aangevraagd worden, uitsluitsel in januari 2023. De 
Keikamp wil hier geen nieuwe activiteiten voor ontwikkelen maar bijv. de 
schoolontwikkelthema’s, zoals kindbegrip, leerling in beeld kunnen hier 
onder vallen.  

6. Jaarplanner 2022-2023  
Verbouwing kan er af, is in afrondende fase. Valt wel op dat de muren en 
vloeren snel vies zijn en dat de strepen er niet makkelijk af gaan. Vloer moet 
mogelijk vaker geschrobd worden en matten/ trappen vaker gezogen 
worden. Jolanda gaat hier naar kijken. Boven kan niet veel meer aan worden 
gedaan, dit wordt komend jaar opgepakt.  
 

7.  Activiteitenplan 2022-2023  
Leonie werkt deze bij op basis van de te bespreken thema’s. Daarbij wordt 
toegevoegd of dit ter kennisgeving, advisering of instemming wordt 
voorgelegd aan MR.  
 

8. Datum volgende vergadering  
2 november MR meets GMR. Uitnodiging volgt nog, deze wachten we af. 
Leonie en Josien kunnen mogelijk aansluiten.  

Volgende vergadering MR: 1 december 16 uur fysiek op school  
(is verzet naar 12 januari 2023) 

9. Rondvraag   
Wordt geen gebruik van gemaakt.  
 

10.  Sluiting  


