
MR notulen 10-06-2020  

Via MS Teams 16.00-17.30uur 

Aanwezig: Manja, Jeannette (tot 16.30), Simone, Ton, Marloes, Jolanda (vanaf 16.45), Marinka, 

Henrieke, Vanessa 

Welkom  Welkom Henrieke.  

1. CITO-
opbrengsten/kwalitei
t onderwijs (Jeanette 
van den Bovenkamp) 

• Onze school heeft een hoger percentage 1 oudergezinnen 
en een anderstalige populatie. De inspectie heeft geen 
oordeel meer over de tussentijdse resultaten.  

• De schoolweging: er wordt gekeken naar verschillende 
zaken. De overheid verzamelt gegevens over de ouders 
en maakt op basis hiervan een weging. Wij hebben een 
gemiddelde weging als school. Ons spreidingsgetal is 
hoog. Het is belangrijk dat er binnen onze school wordt 
gedifferentieerd en aangesloten wordt op de 
onderwijsbehoefte.  

• Jeannette laat de resultaten van spelling, rekenen, 
begrijpend lezen en technisch lezen (inclusief 
Athenagroepen) aan ons zien via Focus-PO. Alle 
conclusies die we in een schoolbespreking trekken (per 
groep, per school) komen terug in het jaarplan van 
komend schooljaar. Per leerling wordt de aanpak in de 
leerlingbespreking besproken. Er wordt gekeken naar de 
vaardigheidsgroei (= proces dat de leerling heeft 
doorlopen). De technieken van Teach werpen hun 
vruchten af in de schoolresultaten. 

• Begrijpend lezen en rekenen (instructie volgens EDI) zijn 
de speerpunten van de school dit schooljaar en komend 
schooljaar.  

• De resultaten over de hele linie laten de afgelopen jaren 
een vooruitgang zien en bevestigen het gevoel dat we op 
de goede weg zijn 

• Dank aan Jeannette voor de toelichting.  

2. Ouderbijdrage 
Athena Groep 
(Jolanda) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Athena bedruipt zichzelf. Er gaan geen gelden van de reguliere 
groepen naar de Athena.  
Er zijn 3 geldstromen:  
1. Reguliere bekostiging (voor de leermiddelen) welke in de pas 
loopt met het overige regulier onderwijs  
2. Subsidie (wordt besteed aan de benodigde extra materialen, 
meubilair, ICT). Hiervan kunnen ook de overige groepen gebruik 
maken. In groep 3 wordt deze subsidie ook ingezet voor expertise 
voor HB-leerlingen. Van verschillende onderwijsmiddelen van de 
Athena groep maken andere groepen al veelvuldig gebruik. 
3. Ouderbijdrage (staat los van de reguliere bekostiging, maar 
wordt gebruikt voor een met ouders vooraf gedeeld extra 
curriculum). Hierin zit ook de 40 euro bijdrage voor zoals die 
school breed wordt gedragen en aan de OR overgemaakt. 
Afgelopen twee schooljaren bedroeg deze bijdrage 500 euro per 
leerling totaal. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reguliere ouderbijdrage 
 

Voor volgend jaar is de ouderbijdrage voor de Athena groep 
vastgesteld op € 300 per leerling door school. De MR verleent 
instemming aan het voornemen om komend schooljaar het 
overschot aan ouderbijdrage (veroorzaakt door Corona 
regelgeving, ie niet doorgaan van activiteiten) in mindering te 
brengen op de ouderbijdrage voor de Athena groepen.  
 
Nieuwe leerlingen betalen komend schooljaar 300 euro, de 
leerlingen die al reeds op school zitten betalen komend 
schooljaar 200 euro.  
Dank aan Jolanda voor de toelichting. 
 
De ouderbijdrage van de reguliere klassen: er blijft 1,40 per 
leerling over (de activiteiten die geen doorgang hebben gevonden 
hebben een beperkte invloed op de uitgaven). Deze gelden 
worden niet geretourneerd, gezien de beperkte omvang. Er komt 
een andere invulling van de schoolreis (schoolreis op het 
schoolplein). Marinka neemt contact op met de OR voor een 
schrijven naar ouders toe waarin dit transparant naar ouders 
wordt gecommuniceerd. 

3. Notulen 13 mei 2020 Goedgekeurd.  

4. Stand van zaken 
COVID-19 

a. Rapport, overgang en 
bespreking 

b. Mails Manja van 27/5 
en 3/6 

c. Raadpleging 
schooltijden volgend 
schooljaar (afspraken 
en kosten TSO) 

d. Opname digitaal 
afstandsonderwijs in 
schoolplan 

• De opstart van de scholen met hele klassen is goed en 
rustig verlopen. De 1,5 m afstand met hele klassen is 
lastig, met name in de onderbouw. Ouders blijven keurig 
buiten de school.  

• Onderwijs en kwaliteit: er is besloten een aangepast 
alternatief rapport mee te geven aan de leerlingen. 
Ouders worden in de gelegenheid gesteld om via 
Teams/telefonisch een gesprek aan te vragen met de 
leerkracht indien hier behoefte aan is. Doublures zijn 
reeds bekendgemaakt aan ouders. De toetsen van CITO 
nemen we mee als nulmeting voor de leerlingen, deze 
nemen we schoolbreed af. De resultaten hiervan zijn voor 
ouders in te zien via het ouderportaal. De Eindtoets van 
groep 8 wordt niet afgenomen. Dit alles zal in een brief 
naar ouders toe worden gecommuniceerd.  

• Maandag a.s. ontvangen ouders een brief over de 
formatie. De ouders van wie hun kind in een 
combinatiegroep komt, ontvangen al voorafgaand aan de 
bekendmaking van de formatie een schrijven.  

• De raadpleging/enquête van de schooltijden wordt ook 
volgende week naar ouders gestuurd.   

• Door de opstart van het onderwijs in halve groepen was 
het mogelijk om heel gericht onderwijs aan te bieden en 
de leerlingen in kaart te brengen. De ontwikkeling is 
doorgegaan waar leerlingen gebleven waren en hierop 
gebaseerd gaan we verder de komende weken.  

• Er zijn als gevolg van het afstandsonderwijs geen 
leerlingen die alsnog dienen te doubleren. Daar waar 
sprake is van doubleren is dat reeds voor die tijd 
besproken en besloten. 



• Andere lestijden: een aantal jaar geleden was er niet 
voldoende animo voor een continurooster. Momenteel 
werken we vanwege Corona via een continurooster. 
Hierin ontbreekt de pauze voor de leerkrachten en is de 
TSO niet ingeschakeld. Bij het continueren van een 
continurooster moet gedacht worden aan: TSO-kosten, 
laten we ouders dit TSO-bedrag geheel aan de start van 
het schooljaar betalen, aansluiting schoolBSO, welke 
extra kosten komen erbij kijken, pauze van de 
leerkrachten. Floor Pessers van Norlandia gaat zich ook 
hierin verdiepen. Het team staat open voor een 
continurooster. De meerderheid van het team kiest voor 
het 5 gelijke dagen model. 

• De uitgang via de hoofduitgang is vrij druk om 14.15uur.   
In de ochtend door de inzet van een inloop is deze drukte 
meer verspreid. Deze opmerking nemen we mee als team 
(Marloes, Vanessa). Suggestie; in/uitgang aan de 
Wipakker kant gebruiken voor de onderbouw + Athena 
klassen, aangezien daar veel leerlingen van buiten Etten-
Leur komen en de in/uitgang aan de gymzaal kant 
gebruiken voor de bovenbouw 

• Momenteel sluiten de BSO' s qua tijden niet aan op de 
schooltijd van 14.15uur. De leerkrachten vangen deze 
BSO-leerlingen nu op van 14.15-15.15uur.  Manja gaat 
bekijken in hoeverre deze aansluiting in de toekomst 
eventueel mogelijk is.  

• Stappenplan;  
-allereerst moet de peiling naar ouders verstuurd worden 
volgende week (vooral toespitsen op 5 gelijke dagen 
model/vrije woensdagmiddag, kosten TSO). Ton zorgt voor 
een kortere versie van de brief en peiling.  
-voorwerk (overleg Manja met Floor, kosten e.d.) 
-het is kort dag, we gaan bekijken wat er mogelijk is 

5. Jaarplan 2020-2021  • Marloes heeft de laatste versie met ons gedeeld 

• Inspectierapport: de punten uit dit rapport zijn 
opgenomen in het jaarplan als speerpunten: o.a. 
differentiatie 

• ICT-beleidsplan: Hanya schrijft dit beleidsplan en 
verwerkt het thuiswerken/lesgeven op afstand hierin. 
Alle ervaringen worden hierin meegenomen en bewaard 
voor indien nodig in de toekomst. Dit wordt ook 
opgenomen in de schoolgids 

• Teach: er is teamscholing gevolgd, er is 1 Teach 
coördinator 

• EDI en handelingsgericht werken worden als 1 item 
opgepakt 

6. Werkverdelingsplan  
2020-2021 

Vanuit het team was er behoefte aan: 
-een vakdocent gym 
-extra handen in de klas 
Dit wordt opgenomen in het plan. De P-MR is akkoord met het 
werkverdelingsplan. 



7. Communicatie 
studiedagen en 
vakantierooster 

Deze worden volgende week naar ouders gecommuniceerd. 

8. Data Cluster MR 
2020-2021 

31-8, 5-10, 23-11, 1-2, 15-3, 10-5, 21-6 (voorlopige data) 
Marloes levert definitieve data aan. 
 

9. Vooruitblik komend 
schooljaar  

24-06-2020 cluster MR, tijd 20.00 uur (tot uiterlijk 21.30) 
Ton, wil jij ons de uitnodiging via Teams sturen?  

Einde  17.30 uur 

 


