
MR-vergadering Het Noorderlicht  
Datum: maandag 13 januari 2010  
Aanwezig: Corrie en Antoinette (directie),   
                   Peter, Hilda, Christine en Nika (personeelsgeleding)  
                   Esmée en Sandjai (oudergeleding)  
Afwezig: Mike en Ramona (beiden oudergeleding)  

punt  Onderwerp  

    

1  Opening en mededelingen vanuit MR  
  
Welkom door de voorzitter. De mail die moest worden gestuurd aan ouders na aanleiding 
van een boekenbeurt, hoeft niet meer te worden gestuurd. Esmée heeft de kwestie 
mondeling afgehandeld. Zij heeft vermeld dat het herijken van de visie van de school op de 
agenda staat en dat het team druk bezig is met het herzien van de visie. Dit in verband met 
wisseling personeel/ouders.   
  

2  Mededelingen vanuit school/stand van zaken lopende onderwerpen  
  

• De rol van Annette zal steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Ze zal haar 
taken aan Antoinette overdragen die haar oude rol weer gaat oppakken.  
• Peter en Nika zouden moeten aftreden dit jaar. Maar dat is handiger om dat te 
koppelen aan het taakbeleid aan het einde van het schooljaar.  
• De werkgroep gedrag gaat zich buigen over het protocol wat te doen bij 
grensoverschrijdend gedrag. Er is behoefte aan duidelijkheid bij  kinderen en 
ouders. Nu volgt er na een officiële waarschuwing een schorsing. Dit is echter niet 
altijd de oplossing. Er zijn uitzonderringen. Kinderen die sociaal emotioneel nog veel 
koeten leren hebben een andere aanpak nodig. In gesprek gaan is altijd belangrijk.   
• De beveiligingsprogramma voor de Chromebooks zijn geregeld door Unicoz. Ze zijn 
nu beter beveiligd.   
• Er is een informatieavond voor HB (executieve functies) op dinsdagavond om 
19.30 uur. Alle ouders konden zich opgeven.   
• Werkgroep taal/lezen  
Er komt een zichtzending van een mogelijk nieuwe taalmethode. De methode die we 
nu hanteren is qua termijn  bijna afgeschreven.   
• Iedereen heeft stakingsrecht. Het is een persoonlijke beslissing om te gaan staken. 
Unicoz betaalt niet uit.   
• De werkgroep lustrum is op gang gekomen en is druk aan het brainstormen.   
• De werkgroep portfolio gaat ouders benaderen die als klankbord willen dienen en 
willen meedenken over de invulling.   
• ICT staat momenteel op een laag pitje omdat er eén iemand ziek is.   
•   

3  Verslag en actiepuntenlijst  17 september 2019  
  

4  Schooldocumenten  
  

• Schooldocumenten; Er si een gesprek geweest met het bestuur na aanleiding van 
het schooldocument. Het profiel van de school is bekeken en dient scherp gehouden 
te worden. Van de populatie mag qua resultaten meer worden verwacht. Een 
17e groep ligt in de planning. We hebben geen wachtlijst meer voor nieuwe leerlingen. 
De wijk is “bouwklaar”. Momenteel hebben we alle groepen dubbel. Willen we drie-
dubbel gaan? Is dit wenselijk/mogelijk? Momenteel nog niet. De financiën zien er niet 



heel rooskleurig uit. Veel is afhankelijk van het leerlingaantal. De personeelskosten zijn 
hoog. Er moet gespaard gaan worden. De groepsgrootte is al aangepast. Wachtlijsten 
zijn opgeheven. Er gaat gekeken worden voor tussen-instroomklas kleuters. Een 
onderwijsassistente zou in principe deze groep mogen draaien onder toezicht van een 
leerkracht. Momenteel staan er 41 leerlingen op de wachtlijst. Komen deze kinderen 
wel echt allemaal?   
• Cito rekenen groep 5 zal digitaal worden afgenomen (pilot). Er mag nog wel een 
kladblaadje gehanteerd worden. De toetsen van de methode blijven voorlopig nog wel 
in papieren versie. De expertisegroep rekenen zal zich moeten gaan buigen over de 
normering. Wat is reëel bij WIG5? 80% is nu de norm. E is een verschil tussen Cito en 
het ouderportaal.   
•   

5  GMR  
  
Esmee is naar de bijeenkomst geweest. De opkomst was laag. Er is een nieuwe voorzitter. 
Transparantie en afwezigheid leerkrachten is aan bod gekomen. Bij afwezigheid personeel 
wordt getracht dit eerst intern op te lossen. Als dit niet haalbaar is, dan wordt Poule-west 
soms ingeschakeld voor vervanging.   
  

6  Rondvraag/wvttk  
  
Nog steeds heeft niet iedereen een persoonlijk stukje tekst aangeleverd voor op de 
website. Volgende vergadering gaan we hier over in gesprek met elkaar. Heeft het een 
meerwaarde?  
Nika zal een datumprikker rondsturen voor een uitje. Er wordt gedacht aan eten en 
bowlen.   
  

  
  
ACTIELIJST 16-09-2019  

Onderwerp  Actiehouder  

Persoonlijk stukje website aanleveren?  Allen  

Datumprikker uitzetten  Nika  

    

    

 


