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18 januari 2023 / 19:15 inloop, 19:30-21:45 uur / locatie: Fort   

Aanwezig: Bas, Claudia, Alex, Matthijs, Desirée, Ronald, Remon  

Afwezig:  Christa, Yvette  

  

1. Vaststelling agenda en ingekomen stukken  Acties  

1.1 Opening (+ welkom Alex en Matthijs)  
Alle leden stellen zich voor.  
  
1.2 Vaststellen agenda  
-   
  
1.3 Openstaande actiepunten  
Geen  
  

  
  

  
  

1. Agendapunten     

2.1 Begroting + formatie  
Remon ligt de begroting toe. De MR heeft de begroting gezien en stemt in 
met de begroting.   
  
2.2 Schoolplan 2023-2027  
Remon deelt de planning en het stappenplan.   
De visie/missie van de school blijven staan. Het nieuwe schoolplan wordt 
o.a. ook gebaseerd op het koersplan van de Asko en de uitkomsten van 
de enquête. In het plan worden de speerpunten voor komend schooljaar 
geformuleerd. Ook wordt duidelijk welke ‘werkgroepen’ we gaan 
inzetten.   
  
2.3 Reilen en zeilen locaties + StaVaZa nieuwbouw  
Er is gesproken over de huidige en toekomstige situatie met verschillende 
locaties. Komende periode wordt onderzocht hoe de dependance 
Blomstraat volgend schooljaar wordt ingezet. Er worden verschillende 
scenario's uitgedacht. Dit proces wordt ook eerdaags in 
de nieuwsbrief meegenomen om ouders hierin tijdig mee te nemen.   
  
De MR geeft aan dat het ook belangrijk is om de ouders mee te nemen in 
de gedachtegang van de gemaakte keuzes. Met welke dilemma's heeft de 
school allemaal te maken? Welke keuzes kunnen we wel of niet maken? 
Het belang van de kinderen en de wijk staat hierin voorop.  
   
In de nieuwsbrief van a.s. maandag vertellen we de ouders eerst over de 
verhuizing van de groepen 4 t/m 8 naar de Papelaan en twee 
kleutergroepen naar de Blomstraat.   
  
  
2.4 Mail info Remon  
Punten uit de mail zijn besproken.  
  
2.5 Inspectiebezoek 14 maart 2023  

  
  
  
  
Actie:  
Het schoolplan komt elke 
keer op de agenda van de 
MR om de voortgang te 
monitoren.  
  
  
Actie:  
Remon schrijft scenario's 
over de inzet van de 
dependance Blomstaart 
en legt deze volgende 
vergadering voor aan de 
MR.  
  
  
  
  
  
Actie:  
In de nieuwsbrief van 
23/1 de ouders inlichten 
over de verhuizing.   
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De inspectie komt op alle 3 de locaties. (14/15/16 maart). Drie weken van 
tevoren ontvangt de school een brief met hierin de punten waar de 
inspectie op gaat letten.  
  
2.6 Updates wat er in de school gebeurt  
Rekenen: door de projectgroep is voor het Fort een nieuwe 
rekenmethode uitgekozen. Vanaf volgend schooljaar starten we met de 
hybride werkvorm van de Wereld in getallen 5 (WIG5). Er wordt komende 
periode nog gekeken naar hoe we deze nieuwe methode het best kunnen 
implementeren.  
  
2.7 Enquêtes leerlingen, ouders en leraren.  
Rond 1 februari 2023 worden de enquêtes verstuurd naar de leerlingen 
van de groepen 6 t/m 8, ouders en alle medewerkers. Voor de 
medewerkers wordt een onderscheid gemaakt tussen de Blom en het 
Fort. De vragenlijst wordt vooraf ter afstemming naar de MR gestuurd.   
  
   
2.8 WVTTK  
De MR heeft een mail ontvangen waarin gevraagd wordt naar de visie op 
het zelf kiezen van een plaats in de klas. Remon beantwoord deze mail en 
neemt de MR in de CC mee.  
  

  
  
 
 
Actie: Implementatiefase 
WIG5 in kaart brengen.   
  
  
 
 
Actie:   
Vragenlijsten ter 
afstemming naar de MR 
(uiterlijk 30 januari).  
 
Actie: versturen 
enquêtes.  
  
  
Actie:   
Antwoord op de mail 
(visie: zelf plaatsen kiezen 
in de klas.). Remon  

3.  Agenda volgende vergadering: 22 maart 2023 locatie Blomstraat    

• Vormgeving nieuwe werkgroepen met bijbehorende 
doelen  
• Vakantierooster 2023-2024  
• Schoolplan  
• Resultaten enquêtes  
• Resultaten Zien!  

  

  
  
  

4.   Overige, rondvraag en afsluiting    

Alex heeft een vraag m.b.t. studiedagen.   
Elk jaar worden de lesvrije dagen en de vakantie in april met de 
MR besproken. Antwoord op de vraag wordt dus meegenomen naar de 
vergadering van dan.  
Bas vraagt hoeveel aandacht de school besteedt aan het schrijfonderwijs. 
Punt wordt besproken.  
  

  

  
  
 


