
Notulen MR vergadering 12-12-2022 

Aanwezig: Peter, Natasja, Suzanne, Sander, Iris H. en Jorinde 

Afwezig: Richard, Fariza, Yolanda, Lieve, Iris v/d Wijngaard 

 

Agendapunten 

1. Opening vergadering 

Notulen goedkeuren 

 

2. Agendapunten Peter 

- Peter geeft toelichting op de begroting van de Wegwijzer, de Schoof en de 

Menorah. Er is een uitdaging voor de komende jaren i.v.m. een dalend 

leerlingentaantallen. Dit betekent een financiële uitdaging, want de 

personeelslasten zijn nog gelijk. Er wordt gekeken naar mogelijke ontwikkel- 

en groeimogelijkheden, om de scholen te profileren. In de vorm van Explora, 

Team Trots, samenwerking met Auris en samenwerking met de Fontein 

(ISK). Daarnaast kan het zijn dat er interne mobiliteit binnen PCPO nodig is 

als het natuurlijk verloop van personeel onvoldoende is. 

- Er heeft een inspectie plaatsgevonden op de voorschool van de Menorah aan 

de Kriekstraat en aan de Krijtenberg door de GGD. Beiden zijn beoordeeld 

met een voldoende. 

 

3. Goedkeuren jaarplan 2022-2023 

Sander stelt zich herkiesbaar. Iris weet nog niet of zij fysiek in staat is om in de MR 

oudergeleding te blijven. 

 

4. Duurzaamheid 

Vanuit de MR komt naar voren dat het jammer is dat er voor de schoencadeautjes niet 

gekozen is voor een duurzaam cadeautje. Dit is erg tegenstrijdig met het duurzame beleid 

vanuit de scholen.  

 

5. Evaluatie ouderbijdrage 

De respons van de ouderbijdrage is lager dan voorgaand jaar. 

Wegwijzer 79% i.p.v. vorig jaar 95%. 

Schoof 80% i.p.v. 89% 

Menorah 75%, van deze laatste school is de eindstand nog niet binnen.  

 

6. Keuze LOVS (LeerlingVolgSysteem) 

Op de drie scholen binnen het cluster moet er voor het schooljaar 2023-2024 een keuze 

worden gemaakt voor een nieuw leerlingvolgsysteem. Er is keuze uit vier verschillende 

systemen (BOOM, DIA, Kind in Beeld (voorheen CITO), IEP). Er wordt nu nog getwijfeld 

tussen IEP en Kind in Beeld. De centrale eindtoets wordt vervangen door de doorstroom 

toets en mag worden uitgevoerd door één van bovenstaande aanbieders. 

 

7. Toetsbeleid 

Vanuit de oudergeleding van de MR komt het signaal dat er bij de ouder-kindgesprekken 

(lager dan groep 5) cijferlijsten vanuit Parnassys worden meegegeven. We bespreken met 

elkaar dat deze cijfers moeilijk te interpreteren is voor ouders en zeker voor kinderen. Vooral 

de rekentoets is uitgesplitst in cijfer per toetsonderdeel (som), waardoor het kan lijken dat 

kinderen ‘slecht’ scoren. De MR geeft aan dat het belangrijk is om weer eens met elkaar 



naar het toetsbeleid te kijken en de visie op toetsen te bespreken. De directie neemt dit mee 

terug in de schoolteams.  

 

8. Huisvesting 

Op de Wegwijzer heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. De opkomst w.b.t. 

ouders was lager dan verwacht. De MR oudergeleding geeft aan dat zij positief staan 

tegenover de plannen, maar zich nog wel zorgen maken of het aantal lokalen over vijf jaar 

nog steeds toereikend is. 

 


