
 

Notulen 

Medezeggenschapsraadsvergadering 
Datum: donderdag 30 juni ‘22 Tijd: 19.15 Plaats: Lerarenkamer 

Aanwezig: Hilde, Marijke, Thijs, Sindi, Nathalie, Maaike, Linda, Fred, Els 

 

 Agenda  Notulen 

1. Opening 

 

 Hilde opent de vergadering en heet 
iedereen van harte welkom. 

2. Vaststellen agenda 

 

Na punt 6 punt 8, Daarna verlaat Linda even 
de vergadering met Sindi. 

3. Notulen MR vergadering 16 mei  Notulen acc. 

4. Post/ingekomen stukken N.V.T. 

5. Integratie Lichtenbeek 
 

Om een idee te geven hoe de integratie eruitziet, 
heeft Linda een paar filmpjes. 

6. Formatieplan  
 

Linda stopt met IB-taken op De Esdoorn Het 
was niet te combineren met de taken bij 
Lichtenbeek. Nog één ochtend werkt Linda 
voor De Esdoorn. Zij wordt m.n. gekoppeld 
aan List-lezen. 

7. NPO plan  
 

We hebben het NPO plan geëvalueerd en passen de 
plannen aan waar nodig.  
Klassenbezoeken worden gedaan door 
IB’ers, directeur en bouwcoördinatoren. 

8. Evaluatie PIO  
  

We hebben mee gedan aan het project Inclusiever 
Onderwijs. We hebben daarvoor een plan 
geschreven met hoe wij denken dat nog beter vorm 
te kunnen geven daar hebben we een budget 
gekregen. We hebben mooie resultaten behaald; 
goed onderwijs, veel succeservaringen, positieve 
ontwikkelingen. 
Project is verlengd >>> € 25.000,- 
Het zou mooi zijn als een student hier 
verder onderzoek naar zou kunnen doen. 
Misschien kan dit via de Pabo of de 
opleiding Pedagogische Wetenschappen. Er 
zijn daar voor nu geen concrete plannen 
voor. 

9. Evaluatie ICT 
 

Akkoord 

10. Evaluatie DENK 
 

Het stuk moet concreter geschreven 
worden. Wat doen we, waar willen we 



 

naartoe? 

11. Evaluatie Plusklas 
 

Loanne is aan het onderzoeken hoe ze dat vorm kan 
geven bij de kleuters. 
Kleutergroepen willen meer scholing (veel kinderen 
in bovensegment). Zij willen meer informatie over 
achtergronden hoe het werkt in het brein en hoe 
e.e.a. aan te pakken. 
Karin gaat deze scholing geven. 
Verwerking in de klas kan beter. Observeren in 
klassen hoe het compacten (=kritisch kijken naar 
het oefenwerk. Wegstrepen wat te makkelijk is. 
Aanbieden op het juiste niveau) en verrijken 
verloopt in de klassen gaat volgend jaar 
plaatsvinden. 
De routekaart moet goed gebruikt gaan worden. 
Hoe gaan we de plusklas volgend jaar aanpakken? 
Komend schooljaar gaan we met de nieuwe 
directeur hoe dit nu gaat en hier nieuwe plannen 
voor maken. We willen meer kinderen de 
mogelijkheden bieden, indien nodig.  
Loanne en Maaike gaan zich scholen. 
Naam van de groep (Plusgroep is niet zo goed)? 
Volgend jaar zal in het teken van differentiatie 
staan. 

12. GMR Fred stopt met de GMR.  

13. Mededelingen/rondvraag 

 

Els: Linda en Els zijn geïnterviewd door IPC 
Nederland over integratie met Lichtenbeek en over 
De Esdoorn specifiek. 

Er komt ook nog een interview met Els in De 
Gelderlander. 

Fred: is aftredend en niet herkiesbaar. 
Maaike Woolschot komt de MR versterken. 
Fred bedankt iedereen voor de prettige 
samenwerking de laatste jaren. 

14. Inventarisatie punten volgende 
MR. 

 

15. Sluiting  Hilde sluit de vergadering en dankt iedereen voor 
zijn/haar inbreng. 

 
 
 
 


