
 29-09-2022 agenda  MR vergadering  17.00 – 19.00 uur Locatie P.Feddes. 

Aanwezig:  Tiny, Colinda, Danielle, Arjan, Ada, Richard, Monique 

Agenda 
 

Opmerkingen 

1. Nieuwe voorzitter 
 

Colinda wordt de nieuwe voorzitter. 

2. Vacature rekencoördinator 
 
 

Arjan wil als lid van de MR bij het 
gesprek aanwezig zijn. 
 
 

3. Aanvraag subsidie ondersteuning taal 
 

Er is een aanvraag ingediend voor 
ondersteuning voor taalaanbod. Op de 
taalschool wordt de spreektaal 
aangeleerd. Op teksten lezen, taallessen 
en spelling lopen deze kinderen achter. 
Wij hebben nu 18 kinderen die van de 
taalschool kwamen. We hopen op 
subsidie. 
Landelijk mogen er maar een aantal 
scholen aan mee doen, we wachten af.  

4. Voortgang IKC plus 
 

Ons IKC hoort bij IKC-plus door de 
kansarme setting. Daar is subsidie voor 
extra aanbod voor sport, muziek, dans 
etc. aan hele groepen naast het 
reguliere programma. De subsidie wordt 
gedeeld met andere IKC’s.  
Nu doen we dit in het klein, het doel is 
uiteindelijk dat we dit uitbreiden naar 
alle groepen. 
Er moet een keuze gemaakt worden, 
welke groepen komen in aanmerking 
hiervoor? Op de studiedag 30 sept. gaan 
we het in het team erover hebben, 
daarna bespreken komt dit onderwerp 
terug in de MR. 

5.  Informatiegids 
 

Toegevoegd zijn: 
-blz 23 tot 25, over directe instructie, 
-info over digitale vaardigheden (Christa) 
-handelings gericht werken (Ida).  



Verder is het in grote lijnen het zelfde 
gebleven. 
De informatie gids komt over een poosje 
op onze nieuwe website. 
De gids wordt goedgekeurd door de MR. 

6. NPO-plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarplan/scholingsplan: 
 

We hebben weer 500 euro per kind 
gekregen.  
Dankzij dat geld 
Hebben we twee kleine groepen 7 
kunnen maken, er is een peuter/kleuter 
groep, we hebben extra ondersteuning 
van Floor, Charlotte en Maureen. 
Door corona zijn we het rekenen nog 
aan het ‘bijspijkeren’, vooral in de 
bovenbouw. Dus de extra ondersteuning 
is welkom. 
 
Richard licht close reading toe 
Morgen krijgt het team studiedag 
digitale geletterdheid van Christa, zij 
schreef hier een stukje over in de 
koepelkrant. ’s Middags hebben we het 
over de Rijke Schooldag. 
Tiny vertelt over de bijeenkomst 
hoogbegaafdheid (Inge gaf ons uitleg 
hierover) 
Automatiseren en Bareka wordt 
toegelicht door Richard. 
 

 
         9    Rondvraag en sluiting 
 
 

 
Arjan: komt Folkert nog langs vanuit de 
GMR? 
Monique nodigt Folkert uit voor de 
volgende keer. 

-  
 


