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Verslag en agenda MR vergadering 24-11-2021.

Woensdag 24 november heeft de MR vergaderd. We zijn heel blij dat er een nieuw aspirant
lid is voor de MR voor de oudergeleding.
De formatie voor volgend schooljaar is aan de orde geweest. We moeten ons realiseren dat
het bijzonder lastig is om voldoende leraren te vinden om op onze school les te geven. Tot
nu toe hebben we als team ervoor kunnen zorgen dat er steeds iemand voor de groepen
stond en er nog bijna geen groepen leerlingen thuis moesten blijven.
De leerlingenraad heeft onder leiding van juf Willemeyne al drie keer vergaderd over het
schoolplein. De laatste vergadering was met Fabiola..... ,de architect en fondsenwerver, die
met hen samen de plannen zal gaan realiseren. Volgens de plannen zal er een plek komen
voor sport, een plek voor natuur en een zand en water plek. De leden van de leerlingenraad
hebben er ook over nagedacht dat het beter is om een natuurlijke ondergrond te hebben in
plaats van tegels, dat is beter voor de regen.
Een vast agendapunt is de communicatie tussen de school en de ouders. Aan het begin van
het schooljaar heeft de leraar met elke ouder en leerling een kennismakingsgesprek. In dat
gesprek spreken we af dat er een afspraak wordt gemaakt om met elkaar te praten wanneer
daar aanleiding voor is. Dat kan zijn vanuit de leraar, maar ook vanuit de ouders.
Ook werden wij erop attent gemaakt dat er voor de leerlingen die een instrument mee naar
huis hebben gekregen geen contract is meegegeven.
De visie van de Kweekvijver op niveauverschillen is aan de orde geweest. Dit punt stond
eerder op de agenda en is in de Bouwvergaderingen besproken.
Wij richten ons onderwijs zo in dat er gedifferentieerd wordt lesgegeven, ten minste op 3
niveaus. De leerling kan er zelf voor kiezen verlengde instructie te krijgen als hij of zij de
uitleg nog niet helemaal begrepen heeft, of behoefte heeft aan extra hulp. Hiermee kiezen
we voor eigenaarschap bij de leerling. De leraar kan er ook voor kiezen de leerling aan de
instructietafel uit te nodigen. Het kan per vakgebied of onderdeel verschillen of de leerling
in de verlengde instructiegroep, de basisgroep, of de verdiepte instructie groep zit. We
differentiëren op vakgebied, onderdeel, hoeveelheid en moeilijkheid.
Vanuit de oudergeleding kwam de vraag op tafel: hoe ervaren de leraren het nieuwe
protocol gewenst gedrag.
Het team ervaart dit als zeer positief. Alle leerkrachten werken er op dezelfde manier mee.
Kinderen krijgen altijd de kans om naar groen gedrag te gaan. Door de duidelijkheid zien we
verbetering.
Wanneer het protocol in het leerteam gedrag geëvalueerd is zullen we dat weer onder de
aandacht van de ouders brengen. Zodat alle ouders, ook de ouders van leerlingen die niet
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gebeld hoeven te worden, goed op de hoogte zijn van de aanpak op school, dat er een
protocol is en dat we dat met regelmaat evalueren.
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