
    Notulen MR-vergadering 19 September 2019 

 
Aanwezig: 
Oudergeleding MR: Sergio en Ellen 
Teamleden MR: Suzanne, Margo, Joke 
Voorzitter: Sergio 
Notulist: Joke 
Directie: Rob 

Afwezig: Laurien                                  

 

 
Agenda: 
 
 

1) Opening 

We verschuiven de MR-vergaderdag naar dinsdag en we willen dan om 19.00 u. 
beginnen. Kan Laurien ook op dinsdagavond? De voorgestelde data zijn: 29/10, 17/12, 
4/2, 24/3 en 9/6 

De voorzitter verwelkomt Suzanne van Lier. s.van.lier@askoscholen.nl. 

Sergio vertelt dat hij aan het eind van het jaar de MR verlaat. Werving wordt, later dit 
jaar, een punt op de agenda. 

2) Notulen vorige MR-vergadering  

Opmerking n.a.v. de enquête brede school. Petra vangt de kinderen na schooltijd en 
tussen brede-schooltijd op. Is dat goed gecommuniceerd naar de ouders? Rob vraagt 
het aan Léanne. 

3) Vaststellen agenda 

Geen extra punten. 

4) Directie mededelingen  

Opmerkingen n.a.v. directiemededelingen (zie hieronder bijgevoegd) 

Kunnen ook kinderopvangcentra, en niet alleen ouders, geïnformeerd worden bij 
calamiteiten m.b.v. de Parro-app? Rob gaat dit na. 

Upva-studenten doen onderzoek naar spelen van kleuters op het plein. De vraag is of 
dit onderzoek ook uitgebreid kan worden naar het spelgedrag van midden- en  
bovenbouwkinderen. Suzanne gaat dit na. 
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      Bovenbouwkinderen spelen in de struiken bij de huizen en vinden                                             
daar onverantwoorde dingen, zoals spuiten.  Kan de gemeente hier een                                   
opruimactie houden? Ellen vraagt dit na. Ook vraagt Ellen of er ook basketbalpalen               
geplaatst kunnen worden op het voetbalveldje. 

Eén dag per week wordt het voetbalveld in twee helften verdeeld. In één helft wordt 
er gevoetbald en in de andere helft vinden er andere groepsspelen (trefbal), ... plaats.  

We nemen in de agendapunten de bevoegdheden van de MR op.  

5) Actiepunten 
         
       We nemen de actiepunten door.  
       De folder voor werving/promotie/informatie m.b.t. de Regenboog is zo goed als af. De 

folder wordt gestyled door een expert.  
 

6) Ouders erbij betrekken: Wat gaan we uitvragen? 

      We hebben twee vragen: 

      a.  Wie wil meewerken in het Repair-café?  

      Suzanne en Joke maken een mail voor de ouders: op 7/10 moet de brief uit.  

      Sergio  benadert Sire voor vrijwilligers. De oudergeleding gaat in de week                                 
van 15/10 bij de deur staan om ouders te werven. Na de werving prikken we                           
een  datum voor het repaircafé.  

      b. Welke thema's willen ouders behandeld hebben tijdens ouderbijeenkomsten?  

7) GMR-mededelingen 

      Geen  

8) Wvttk 

      Geen  

9) Rondvraag 

       In mei heeft de oudergeleding bij de deur gestaan om uitvraag te doen naar tips en                
tops over de school. We hebben in een schrijven gereageerd op de opmerkingen van            
de ouders.  Rob schrijft in de volgende nieuwbrief dat de uitslag van de ‘enquête’ op de        
website staat. (brief: zie hieronder) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Actiepunten Wie Status 
De folder voor de nieuwe ouders wordt geredigeerd Myrthe In 

ontwikkeling 

Check bij Léanne of ouders weten dat Petra de tussenopvang 
doet naar de Brede School.  

Rob  

Bevoegdheden MR inplannen op de agenda (w.o. het bekijken 
van de schoolgids) 

Sergio  

Veiligheidsplan checken, volgende vergadering Rob  

De brief met de terugkoppeling van de enquête naar ouders 
toe, kunnen de ouders inzien in een koppeling naar de link  

Joke vraagt 
aan Rob 

 

December-uitvraag: welke onderwerpen willen ouders voor 
een themabijeenkomst 

Op de agenda  

Parro-app agenda punt. Kunnen ook de opvangcentra 
geïnformeerd worden 

Rob  
 

Uitbreiding van onderzoek van speelpleingedrag naar midden- 
en bovenbouw door upva-studenten 

Suzanne  

Opruimactie in struiken bij plein door gemeente 
Vraag naar het plaatsen van basketbalpalen bij de gemeente 

Ellen  

Repaircafé: informatiebrief naar ouders op 7/10 
 
 
Informeren naar vrijwilligers bij Sire 
In de week van 15/10 werven bij de deur (uitvraag) 

Joke en 
Suzanne 
 
Sergio 
Oudergeleding 

 

 

Volgende vergadering van dinsdag 29 oktober 19.00 u.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste ouders van de Regenboog.  

In de week van 10 mei 2019 hebben Laurien Vos en Sergio Donk bij de ingang van de 

Regenboog gestaan om namens de oudergeleiding van de MR kennis te maken met de ouders 

en tegelijkertijd een uitvraag te doen naar de “behoefte van de ouders” ten aanzien van de 

Regenboog. De MR heeft ouders de volgende vraag gesteld:  

‘Waar heeft u als ouder behoefte aan met betrekking tot onze school?  

Zoals hieronder is te lezen hebben we van individuele ouders “TIPS” en “TOPS” ontvangen, 

hartelijk dank hiervoor! Deze input hebben we tijdens de MR vergadering op 17 mei gedeeld 

en besproken.  

We hebben opgemerkt dat de TOPS door de collega`s van de Regenboog school zeer 

erkentelijk zijn ontvangen. Verder hebben we uitvoerig aandacht besteed aan de TIPS en 

onderzocht welke oplossingen/middelen reeds beschikbaar waren en welke TIPS verder 

opgepakt en opgelost kunnen worden. Hieronder tref je per opgegeven TIP een toelichting 

aan.  

 

Tops:  

· Communicatie vanuit Rob en anderen op de mail. Houden zo!  

· Ouderbijeenkomsten, leerzaam zijn ze.  

· Compliment voor de school dat er zoveel mogelijk vervanging is bij ziekte. En dat er voor 

de kinderen altijd vaste gezichten zijn.  

· Goede juffen. Allemaal de best.  

 

Tips:  

· Meer contactmomenten met de juf, nu 3 keer.  

 reactie school: Ouders hebben de mogelijkheid om naast het 10 minuten gesprek, in overleg 

met de desbetreffende leerkracht aanvullende gesprekken aan te vragen.  

· De ouderbijdrage in termijnen betalen  

reactie school: Er is zeker de mogelijkheid om de ouderbijdrage in termijn te betalen. Voor 

vragen hierover mag je contact opnemen met Petra van Schoor. Begin van dit schooljaar 

heeft u hierover een e-mail ontvangen.  

· 1 keer per jaar een rapport is te weinig om het overzicht te houden  

Reactie school: De ouders hebben de mogelijkheid om, naast reguliere gespreksmomenten 

die er al zijn, meerdere gesprekken per jaar bij de leerkracht aan te vragen.  

· Meedoen met de Koningsspelen  

Reactie school: De regenboog heeft bewust de keuze gemaakt om niet mee te doen met de 

koningsspelen. De gym leerkracht organiseert sportdagen voor de hele school.  



· Ouderbijeenkomsten graag buiten kantoortijd.  

Reactie school: Er is aangegeven dat het aanwezigheidspercentage van de ouders bij de 

geplande vergaderingen, buiten kantoortijd, heel erg laag is. Gezien het feit dat de 

leerkrachten zich vrij plannen om tijdens deze vergaderingen voor de ouders aanwezig te 

zijn, wordt het gewenste resultaat niet bereikt. Binnenkort zal de ouder geleiding hierop 

terugkomen.  

· Jongsten helpen herinneren naar de wc te gaan  

Reactie school: Dit kun je  in de ochtend aan de desbetreffende leerkracht doorgegeven.  

· Terugkoppeling extra activiteiten van jongsten die verder in ontwikkeling zijn  

Reactie school: Er wordt onderzoek gedaan door studenten van de Universitaire Pabo van 

Amsterdam (UPvA) naar het speelgedrag van kinderen op het plein met de bedoeling het 

spelen te intensiveren.  

· Meer informatie (en toepassing) bij nieuw inzicht van opvoeden. (Bijvoorbeeld door niet te 

veel te prijzen heeft het kind meer motivatie om te leren)  

Reactie school: Wat is het nieuwe inzicht en is het wel iets dat bij de school past? Dit is 

namelijk ouder afhankelijk. Binnenkort zal er een uitvraag worden gedaan naar de behoefte 

van thema`s die ouders bezighouden.  

· Jongsten een veilige doortocht bieden in de ochtend  

Reactie school: Afgesproken is dat alle kinderen door dezelfde ingang de school betreden en 

de leerkracht bij de deur een handje geeft, om zo de dag mee te beginnen. In het begin 

moeten nieuwe en jongere kinderen aan deze manier van binnen komen wennen.  

· Meer muziek. Zelf uitproberen muziek te maken.  

Reactie school: Vanuit de brede school activiteiten hebben de leerlingen de mogelijk zich in 

overleg met hun ouders aan melden voor o.a. muzieklessen. Ook worden kinderen 

muzieklessen aangeboden door professionals van o.a. het concertgebouw of van de 

muziekschool.  

· Klassen WhatsApp  

Reactie school: Ouders, van een bepaalde klas, hebben de mogelijkheid om zelfstandig een 

Whatsapp groep aan te maken. Het is belangrijk dat er een afgevaardigde van deze 

Whatsapp groep contact onderhoud met de desbetreffende leerkracht van die klas.  

· Bij calamiteiten een systeem bedenken (app) om alle ouders en opvangcentra te informeren.  

Reactie school: De Regenboog gaat binnenkort de Parro-app gebruiken om ouders bij 

calamiteiten te informeren 

  

 

 



Directiemededelingen 16 september 2019 

  

Parro-app 

Alle ouders hebben een mail ontvangen over de Parro- app. Binnenkort gaan wij ouders een link 

sturen zodat wij de app kunnen gaan gebruiken. Wij gaan de app voorlopig alleen inzetten voor de 

privacy-overeenkomst, voor calamiteiten en voor de Nieuwsbrief.  

  

Nieuwe collega’s 

Er is een nog steeds groeiend tekort aan leerkrachten, met het grootste tekort in de vier grote 

steden. De vooruitzichten zijn dat dit tekort nog gaat oplopen.  

Wij hadden twee vacatures in de bovenbouw. Na lang zoeken is het ons vóór de zomervakantie 

gelukt voor één van de twee groepen een leerkracht te vinden. Voor de andere groep hebben we 

een geschikte  ZZP-er gevonden die tijdelijk is; wij hebben op dit moment  dus één vacature.  

Hoe zorgen wij er de komende jaren voor dat wij geschikte mensen leerkrachten vinden? Het 

bestuur zorgt voor een goede naamsbekendheid van de scholen van de ASKO. Zij zorgt ook voor het 

plaatsen van vacatures op de bekende sites. 

Stagiaires zijn voor scholen ook heel belangrijk. Wij zijn een zogenaamde Academische 

Opleidingsschool. Ons bestuur werkt nauw samen met de Hogeschool van Amsterdam en de UvA. 

Wij krijgen studenten van HvA en Uva.  Meerdere leerkrachten die nu bij ons werken hebben eerst 

stage bij ons gelopen. Wij hebben dit schooljaar een LIO-student, dwz een student die in het laatste 

jaar van de opleiding zit. Zij loopt twee dagen per week stage in een bovenbouwgroep en zij zal 

steeds meer zelfstandig de groep gaan doen. Mochten wij volgend jaar een vacature hebben dan 

hebben wij een potentiele kandidaat.  

Wij hebben ook een zij-instromer die op De Regenboog haar eerste stage loopt, in een 

bovenbouwgroep.  Zij zou in de toekomst ook een kandidaat kunnen zijn voor als wij een vacature 

hebben. 

  

Nieuwe weging per 1 augustus 2019 

Scholen krijgen al vele jaren extra middelen als zij  in een gebied met kinderen die een verhoogde 

kans hebben op een onderwijsachterstand. Voor de oude systematiek voor het berekenen hoeveel 

geld een school krijgt is een nieuwe gekomen. Wat de financiële gevolgen zijn voor De Regenboog is 

nog niet duidelijk, maar zeker lijkt dat wij minder geld gaan krijgen. Scholen kunnen een score 

behalen tussen de 20 en 40. Score 20 zijn de scholen met kinderen met het laagste risico op 

onderwijsachterstanden en score 40 de scholen met het hoogste risico. De Regenboog scoort ca. 31, 

wat rond het landelijk gemiddelde is. In de bijlage staat meer informatie over de nieuwe weging.  

  

 

  



  

Jaarplan 2019-2020 de Regenboog 

Afgelopen jaar stond voor een groot gedeelte in het teken van het vinden van de juiste collega’s om 

ons team te versterken. Er vertrokken 2 bijna fulltime bovenbouw collega’s en 1 parttime 

onderbouwer. Helaas hebben we dit maar gedeeltelijk kunnen oplossen met tijdelijke krachten. Dit 

nieuwe schooljaar begint dus gelijk met het vervolg van onze zoektocht. Ervaring leert dat het lastig 

is om voor onze Montessorischool in Zuidoost sollicitanten te krijgen. We moeten het vooral hebben 

van studenten die al stage bij ons hebben gelopen en enthousiast zijn gemaakt en van contacten uit 

ons eigen netwerk. Deelnemen aan OPLIS en goede contacten met de verschillende opleidingen zijn 

dan ook erg belangrijk. Gelukkig hebben we komend jaar een LIO student en stagiair via het 

scholingsbureau. 

Voor een kleiner team als dat van ons is het wegvallen van zoveel collega’s ingrijpend en belastend. 

Taken moeten door minder mensen worden uitgevoerd. Voor dit schooljaar hebben we dan ook 

besloten om de studiedagen (lesvrije momenten) vooral in te zetten voor overlegmomenten en 

werkdrukverlichting. Wel is er ook een duidelijke behoefte om ons als team ook weer te gaan 

scholen. Dit jaar gebruiken we om met elkaar in gesprek te gaan en tot een gemeenschappelijke 

ontwikkelingsvraag te komen voor schooljaar 2020-2021, in de hoop dat we daar met een volledig 

en stabiel team aan kunnen beginnen. 

  Afgelopen jaar hebben we vanuit de werkdrukgelden een onderwijsassistent kunnen aanstellen en 

onze administratief medewerkster uitbreiding van uren kunnen gegeven. Deze ondersteuning heeft 

het gewenste effect, het team ervaart een duidelijke verlichting. Per januari zal een tweede 

onderwijsassistent starten in de ondersteuning voor de onderbouw.  

In de geplande studiedagen besteden we wel aandacht aan de ontwikkeling van het maakonderwijs. 

Al een aantal jaar is er een kleinere groep van het team kartrekker binnen het maakonderwijs en 

organiseren we jaarlijks maakochtenden voor alle bouwen. We gaan nu met het hele team een dag 

naar de Waag (maker education) en zullen na deze dag met elkaar in gesprek gaan over de plek die 

we maakonderwijs willen gaan geven op de Regenboog. 

  In de middenbouw wordt de volgende stap gezet in het vernieuwen van het rekenonderwijs. 

Afgelopen jaar is de methode voor groep 3 losgelaten en nu zal dat een vervolg krijgen in groep 4. 

De leerkrachten van de middenbouw zullen hun lesvrije momenten vooral samenwerken aan het 

goed voorbereiden en evalueren van de aanpak. 

  In de onderbouw wordt hard samengewerkt aan de wereldoriëntatie lessen die de basis vormen 

voor Davinci in de MB en BB. Ook krijgt het bachelor onderzoek van een PABO studente naar het 

speelgedrag van kleuters op het speelplein en de rol van de leidster daarin een vervolg. Een nieuwe 

onderzoeksvraag is bij de PABO ingediend en het onderbouwteam zal een scholings/ 

inspiratiemiddag volgen over spel bij jonge kinderen. 

De resultaten van de eindtoets zijn nu 2 jaar te minimaal geweest. Daar hebben we uitgebreid naar 

gekeken en verschillende verklaringen voor gevonden. Ook komend jaar hebben we een zwak 

scorende groep 8. Een grote zorg, een derde jaar op rij zwak scoren is automatisch een zwakke 

beoordeling van de inspectie en verscherpt toezicht en verbeterplannen. Dit willen we natuurlijk 

voorkomen. Dit in combinatie met een instabiel team van BB leerkrachten is een uitdaging. Gelijk 

aan de start van het jaar stellen we met IB/ dir en kwaliteitsmedewerker van de ASKO een plan van 

aanpak op dat ervoor moet zorgen dat alle achtste groepers naar volle potentie gaan scoren. Dit zal 

waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor de inzet van de ondersteuningsuren die we tot onze 

beschikking hebben. 



  Gelukkig is de huidige groep 7 een zeer goed scorende groep en zal de zorg het jaar erna dus kleiner 

zijn. 

Na een lange tijd van onzekerheid kwam er afgelopen jaar helaas een einde aan de samenwerking 

met de voorschool die in de Regenboog was gevestigd. Zij zijn verhuisd naar onze buurschool die wel 

genoeg vierkante meters kon bieden. Deze buurschool heeft een tekort aan nieuwe leerlingen en zal 

inzetten op het behouden van deze peuters voor hun school. Tot nu toe stroomde het grootste 

gedeelte van de peuters automatisch naar ons door. We moeten komend jaar kijken wat de 

verhuizing met onze instroomcijfers zal doen. Het is wel duidelijk dat we actiever zullen moeten zijn 

in de promotie van de Regenboog, waarbij we de bewuste keus voor een Montessorischool zullen 

benadrukken. We gaan contacten met kinderopvang in de wijk aanhalen en hebben hiervoor een 

subsidie bij de gemeente aangevraagd. Aan het einde van het schooljaar kijken we wat de gevolgen 

zijn voor de inschrijvingen. 

  

ontwikkeldoelen 

 

Ontwikkeldoel 1  DaVinci 

  

We beginnen aan het derde en laatste invoeringsjaar van Davinci. Tijd om met de werkgroep te 

kijken hoe de invoering is verlopen. Waar liggen de uitdagingen? Is er behoefte aan inspiratie? Hoe 

zorgen we op de lange termijn voor verdieping? Er start een aantal nieuwe teamleden dit jaar. Hoe 

zorgen we dat zij goed instappen in de methode? Lessen laten meekijken bij bouwcollega’s? 

  

Maakonderwijs is een didactiek die goed bruikbaar is binnen DaVinci. Wat is maakonderwijs? 

Ambachtelijk, digitaal, het gaat om nieuwsgierigheid, onderzoeken, uitproberen, creativiteit, het 

gebruiken van je handen. De afgelopen jaren hebben we maakochtenden georganiseerd voor alle 

bouwen, waar mogelijk binnen Davinci thema’s. Dit jaar hebben we een studiedag in de Waag waar 

we aan de slag gaan maar ook over de theorie nadenken. Na deze studiedag nemen we met het 

team een beslissing over welke plek maakonderwijs in de toekomst krijgt op de Regenboog. 

  

Wat gaan we met de werkgroep doen: 

 Informatie bij het team ophalen, organisatie bekijken, plan voor komende jaar maken 

 Welke plek krijgt maakonderwijs en hoe zorgen we voor de organisatie 

 Zorgen voor meer ruimte voor activiteiten en opslag 

 Samenwerking Maker-education en Maakplaats 021 

 Aan het einde van het schooljaar plannen aan team presenteren. 

  

Ontwikkeldoelen 2 Rekenen 

  



Uit schoolplan 2019-2023: 

 Er is al vele jaren een discussie gaande tussen rekenspecialisten. Enerzijds de rekenrealisten die 

uitgaan van de context en rekenen betekenisvol voor kinderen willen laten zijn. Kinderen construeren 

hun eigen betekenissen en strategieën om tot oplossingen te komen. En daarnaast de groep die pleit 

voor het traditionele rekenen en uit gaat van het aanleren van formules/algoritmes;   betekenis en 

context komen later. Concreet materiaal wordt gebruikt ter ondersteuning. 

Op De Regenboog worden al heel lang realistisch rekenmethodes gebruikt vanaf groep 3 tot en met 

8. Vijfentwintig jaar geleden was dat in combinatie met het gebruik van montessori rekenmaterialen. 

Het gebruik van montessorimaterialen is steeds meer op de achtergrond geraakt en wordt in de 

bovenbouw incidenteel gebruikt. 

De rekenresultaten op methode-onafhankelijke toetsen van groep 3 t/m groep 6/7 zijn voor de 

jaargroepen meestal beneden het niveau. Dat is demotiverend voor de kinderen en voor de 

leerkrachten. Alle inspanningen om de gemiddelde scores op de tussentoetsen omhoog te krijgen 

blijven zonder resultaat. De gemiddelde score op de eindtoets van groep 8 is wisselend, maar cirkelt 

rond het gemiddelde voor onze populatie kinderen. 

Van die tegenvallende resultaten op de methode-onafhankelijke toetsen willen we af. 

Montessori didactiek en materalen gaan uit van het ouderwetse koopmansrekenen. De materialen 

zijn er ter ondersteuning voor kinderen om rekenopgaven en de daarbij behorende handelingen te 

visualiseren. Het gaat dus bij het leren van tellen en bewerkingen niet, zoals bij het realistisch 

rekenen, om het verhaal, maar om abstracte sommen met concreet materiaal te ondersteunen en te 

visualiseren. Montessori rekenen staat dus dicht bij het moderne effectieve rekenen. Een duidelijk 

verschil is de instructie. De instructie aan een groep speelt bij het effectieve rekenen een belangrijke 

rol. Montessori rekenlesjes zijn individueel of in een kleine groep.  

Wij onderzoeken hoe ons rekenonderwijs beter kan aansluiten bij de onderwijsbehoeften van 

kinderen door het toepassen van de montessorididactiek en het montessorimateriaal. 

  

2019-2020: 

Na alle onderzoeken, acties, aanpassingen en verbeterplannen van de afgelopen jaren is er behoefte 

aan duidelijkheid en beslissingen. Dit jaar gebruiken we om met de werkgroep rekenen in kaart te 

brengen hoe er nu in de verschillende bouwen en jaargroepen wordt gewerkt. Wat werkt het beste? 

Na deze inventarisatie gaan we kijken wat we van elkaar kunnen leren en hoe de aansluiting tussen 

de bouwen het beste kan worden vormgegeven. Gedurende het jaar informeert de werkgroep het 

team over de ontwikkelingen. 

  

 

Acties 2019-2020 

 Rekenprogramma ‘Op weg naar rekenen’ (Van Luit en Toll, 2013) wordt ook dit jaar 

aangeboden aan oudste kleuters 

 Intensiever gebruik maken van montessorididactiek en montessorimaterialen (gr 3 + 4). De 

MB zet de vorig jaar ingezette lijn van groep 3 dit jaar door naar groep 4 

  



Vervolgpunten aandachtspunten: 

 Analyseren resultaten. 

 Stellen streefdoelen 

 Vervanging huidige methode Pluspunt door een andere methode? 

  

  

Ontwikkeldoel 3: Schoolplein  

Het schoolplein nodigt kinderen uit tot gevarieerd bewegen en spelen. Leerkrachten weten optimaal 

gebruik te maken van de mogelijkheden van de buitenruimtes. Wat gaan we doen:  

 Verrijken inrichting schoolplein   

- veel struiken, bomen, planten, bloemen waar beestjes, insecten, volgens op af komen  

- materialen als stokken, lappen stof, autobanden, om mee te bouwen  

- water met schenken   

- om te rennen, spelletjes te kunnen doen, rustig te kunnen spelen  

 Vergroten deskundigheid leerkracht over haar (activerende) rol  

 Het onderzoeken van speelgedrag, rol van de leerkracht ( Upva-student)  

  

Acties schooljaar 2019-2020  

Werkgroep komt regelmatig bij elkaar  

 Wat wordt er aan de inrichting gedaan  

  Beschrijving van de activerende rol van de leerkracht?  

  

wat wanneer wie kosten 

Keukentje in hoekje 

RT kamer. 

 zomervakantie Patrick (timmeren)  

  

Germieco 

(Houtsnippers)  

Juffen: Spulletjes 

kopen voor keukentje  

  

  

Beplanting waar 

insecten op afkomen.  

Gedurende het jaar Claudia (welke 

planten, waar, 

wanneer geplant)  

  

  

studieochtend voor de 

OB 

Oktober 2019 Ellen Fagel (lrkrt OB) 

heeft een 

praktijkonderzoek 

gedaan naar de 

cadeaubon 



inrichting van het 

schoolplein voor 

kleuters en geeft een 

workshop. Tijdens de 

workshop staan de 

inrichting en de rol 

van de leerkracht 

centraal.    

Uitwerking van 

studiemoment met 

Ellen, hoe zorgen we 

voor invoering 

November/ december werkgroep   

  

  

Ontwikkeldoel 4   Nieuw verslagboekje en andere contactmomenten ouders 

Het huidige verslagboekje moet herzien worden. Inhoudelijk is het op onderdelen niet meer juist of 

onvolledig. Het digitaal invullen van het boekje levert al meerdere jaren problemen op en er is veel 

behoefte aan een oplossing hiervoor. Met het herzien van het verslag wordt ook gekeken naar een 

aantrekkelijker vormgeving.  

Het verslagboekje wordt eenmaal per jaar geschreven. Over het schriftelijk informeren van ouders 

over de ontwikkeling van kinderen aan het einde van het schooljaar is in het verleden al vaker in het 

team gesproken. Dat ging over het informeren over de laatste toetsresultaten die tijdens het 

gesprek in maart nog niet bekend waren. Het betreft de ouders van groep 3, 4 en 6.  

  

Acties 2019-2020 

Er is al een werkgroep die in 2018-2019 een paar keer bij elkaar geweest voor de inhoudelijk 

vernieuwing. 

  

  

Beleidsstukken en bevoegdheden MR 

De verwijzingen naar de bevoegdheden hieronder zijn naar het Reglement voor de 

medezeggenschapsraad en is  gebaseerd op de wettekst in de Wet Medezeggenschap op Scholen 

(WMS). 

  

Regeling / beleidsplan 
  

Bevoegdheid Reglement Actie 

1.Onderwijskundigbeleid          
Strategisch Beleidsplan 
ASKO (2019-2023) 

Ter kennis name Art 8 lid 2 onder a Directie 

Jaarplan (=jaarlijkse 
uitwerking schoolplan) 

MR instemmingsrecht Art. 10 b Directie  

Schoolgids MR OG instemmingsrecht Art. 13 g Directie 



Zorgplan  MR instemmingsrecht Art. 10 b     Directie/IB’er 
Schoolondersteuningsprofi
el (SOP) 

MR adviesrecht Art. 11 d Directie/IB’er 

        
2. Personeel en formatie          
Schoolformatieplan  MR PG instemmingsrecht Art. 12 b Directie 
Scholingsplan  MR PG instemmingsrecht Art. 12 c Directie 
Taakverdeling  MR PG instemmingsrecht Art. 12 h Directie 
Werktijdenregeling  MR PG instemmingsrecht Art. 12 f Directie 
Aanstelling/ontslag 
personeel  

MR adviesrecht Art. 11 h Directie 

Beloningsbeleid  MR PG instemmingsrecht Art. 12 i Directie 
gesprekkencyclus MR PG instemmingsrecht Art. 12 i     Directie 
        
3. Arbo-beleid          
Veiligheid en gezondheid  MR instemmingsrecht Art. 10 e Directie 
Ziekte, verzuim en re-
integratie  

MR PG instemmingsrecht Art. 12 k      Directie 

        
4. Financiën       
Meerjarig Financieel beleid  MR adviesrecht Art. 11 b Directie 
Jaarlijkse toezending 
begroting  

Ter kennisname Art. 8 lid 2 onder a   

Bekostingingsinformatie 
(inkomsten via overheid) 

Ter kennisname (vóór 1-5) Art. 8 lid 2 onder b     Directie 

        
5. Medezeggen schap       
MR jaarverslag  MR verplichting Art. 7 lid 3     MR leden 
        
6. Overige zaken          
Jaarverslag bevoegd gezag  Ter kennisname (vóór 1-7) Art. 8 lid 2 onder c Directie 
Basisgegevens beleid  Ter kennisname (begin 

schooljaar) 
Art. 8 lid 2 onder h Directie 

Taken ouders  MR Instemmingsrecht Art. 10 d Directie 
Vakantieregeling  MR adviesrecht Art. 11 l      Directie 
        

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



Bijlage Nadere toelichting op nieuwe weging 

Basisscholen hebben tot en met het huidige schooljaar twee soorten bekostiging ontvangen vanuit 

de rijksoverheid om onderwijsachterstanden tegen te gaan: bekostiging op basis van de 

gewichtenregeling en de regeling impulsgebieden. Het vaststellen van de leerlingengewichten 

gebeurde aan de hand van het ouderverklaringen waarin zij hun opleidingsniveau aangaven. In de 

afgelopen jaren is het toezicht op de ouderverklaringen vergroot, met als gevolg terugvorderingen 

van de bekostiging. De accountants constateerden dat ouderverklaringen ontbraken dan wel 

onvolledig waren ingevuld. De impulsmiddelen werden toegekend op grond van de postcode van de 

school. Niet iedereen was hier blij mee, omdat niet alle scholen in de wijk staan waar de leerlingen 

vandaan komen. 

Onderwijsscore leerlingen en achterstandsscore school 

Inmiddels is er een nieuwe regeling tot stand gekomen waarmee de onderwijsachterstandsmiddelen 

anders zullen worden verdeeld. Deze regeling treedt in werking met ingang van het schooljaar 2019-

2020. De scholen zullen de bekostiging ontvangen op basis van de achterstandsscores die jaarlijks 

door het CBS worden vastgesteld. Aan deze scores koppelt OCW een bedrag. 

Bij het bepalen van de achterstandsscores houdt het CBS niet alleen rekening met het 

opleidingsniveau van de ouders, maar ook met de herkomst van de ouders, de verblijfsduur van de 

moeder in Nederland en of het gezin in de schuldsanering zit. Volgens het CBS is de combinatie van 

deze omgevingsfactoren de beste voorspeller voor het risico op een onderwijsachterstand bij een 

kind. Met deze omgevingsfactoren berekent het CBS een onderwijsscore voor iedere leerling. De 

totaalscores van de leerlingen van de school vormen de achterstandsscore voor de afzonderlijke 

basisscholen. Aannemelijk is dat er vanuit deze systematiek ook minder snel bekostiging kan worden 

teruggevorderd, omdat deze systematiek makkelijker te controleren valt. Voor schoolbesturen 

impliceert dit ook dat er minder administratieve lasten zullen zijn. 

De bekostiging van het tegengaan van de onderwijsachterstanden is zodanig ingericht dat het 

uitgangspunt is om de laagste 15% van de landelijke onderwijsscores te bereiken. Met de 

herverdeling van de middelen wordt in feite bekostiging toegekend ten behoeve van 15% van het 

totale aantal leerlingen is het basisonderwijs. 

Een lastig onderdeel bij het vaststellen van onderwijsscores voor leerlingen is nog wel de 

onderwijsscore van asielzoekerskinderen. De onderwijsscores voor deze leerlingen is lastig vast te 

stellen omdat er weinig tot geen gegevens bekend zijn van ouders van deze kinderen. Daarom heeft 

de minister besloten om alle leerlingen die bij het CBS bekend zijn als asielzoeker een onderwijsscore 

toe te kennen in de laagste 15%. 

Gevolgen nieuwe regeling in de vorm van overgangsrecht  

De nieuwe verdeelsystematiek van de onderwijsachterstandsmiddelen betekent voor sommige 

scholen dat zij meer en andere scholen dat zij minder aanvullende bekostiging zullen ontvangen, 

aangezien het totaal beschikbare budget om onderwijsachterstanden tegen te gaan hetzelfde blijft. 

Om scholen toe te laten groeien naar de nieuwe regeling is er een overgangsregeling ingevoerd voor 

de eerste drie schooljaren waarbij in het schooljaar 2019-2020 het verschil tussen het oude en het 

nieuwe budget voor 75% wordt meegenomen, in het schooljaar 2020-2021 voor 50% en in het 

schooljaar 2021-2022 voor 25%. Vanaf het schooljaar 2022-2023 ontvangen scholen de aanvullende 

bekostiging op basis van de nieuwe systematiek. De bekostiging op basis van de gewichtenregeling 

en de regeling impulsgebieden komt vanaf dat moment geen te vervallen. 


