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Notulen MR-vergadering BS Holthuizen d.d. 9 december 2019 

 

Aanwezig: Ulrike Wijlens (leerkracht) 
 Petra Leferink (leerkracht) 
 Carlien van Santen (leerkracht)  
 Anke Noordink (voorzitter MR/ouder) 
 Natascha Kist-Gruel (secretaris MR/ouder) 
 Marc Wijngaarde (ouder)  
 Pamela Bakker (ouder) 
 Ilse Molenveld (ouder) 

Afwezig (met kennisgeving):  
 

 

1. Opening 

Anke opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mirjam Haverkate (directeur) en Frans de 
Lange (voormalig directeur)zullen vanaf 20.15 uur bij de vergadering aanwezig zijn. 

2. Agenda 

Agendapunt 9 “Adviesgesprekken/verwijzing groep 8” wordt naar voren gehaald. 

3. Notulen vergadering 7 oktober 2019 

Ilse Molenveld ontbreekt bij de aanwezigen. De notulen worden vastgesteld. 

4. Mededelingen namens directie (eventueel. door één van de teamleden) 

Geen mededelingen. 

5. Mededelingen namens team  

Geen mededelingen. 

6. Mededelingen namens GMR  

Er is een nieuw contactpersoon voor de Holthuizen: Deniz Yüksel. Hij/zij zal voor één voor de 
volgende vergaderingen worden uitgenodigd. 

7. Ingekomen stukken 

Vakantievoorstel 2020-2021 

Discussie over de vrije dagen van de onderbouw in combinatie met de meivakantie. Als het 

schoolkamp van groep 8 voor Hemelvaart plaatsvindt, hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 drie 

weken aaneengesloten vrij. Er wordt voorgesteld om het kamp in 2021 op een ander moment te 

laten plaatsvinden. Anke bespreekt dit met de leerkrachten van groep 8.  

De MR stemt in met het voorstel. 

8. Huisvesting 
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Er is nog geen verslag naar aanleiding van de NEN-keuring. Ook de lekkage in de kruipruimte is 
nog niet opgelost. Wel is bevestigd dat er geen gevaar bestaat voor leidingen die daar lopen.  

De firma Kormelink heeft op verschillende plekken daklood en dakpannen herlegd. Een aantal 
ramen die los in de sponningen zaten, zijn beplakt.  

Frans heeft een mooie lijst met punten/vragen opgesteld. Hoe worden wij als MR op de hoogte 
gesteld? De berichtgeving hierover zal via de directie lopen. Er wordt voorgesteld om de 
bestuurder van Keender voor de volgende vergadering uit te nodigen om ons op de hoogte te 
stellen van wat er tot dan toe gebeurd is. Marc vertelt dat er twee partijen binnen de gemeente 
dit onderwerp hebben opgepakt. Dit agendapunt wordt in een volgende vergadering van de 
commissievergadering besproken. 

9. Adviesgesprekken/verwijzing groep 8 

Niet alle adviesgesprekken zijn even duidelijk geweest voor de ouders. Het gegeven advies was 
soms niet duidelijk gefundeerd/onderbouwd, waardoor er ontevredenheid ontstaan is over het 
gegeven advies, maar vooral ook over de totstandkoming van het advies. Bij een aantal ouders is 
een beeld ontstaan dat er te veel waarde gehecht wordt aan een paar cito-scores. Ook past het 
beeld niet altijd bij de rapportcijfers. Bovendien werden er citoscores getoond van een oefencito 
die was afgenomen, maar waarvan de leerstof nog niet helemaal behandeld was. 

Frans en Mirjam lichten toe: Vanuit het voortgezet onderwijs wordt wel verwacht dat we vooral 
insteken op begrijpend lezen en rekenen. Het Assink kan echter niet bepalen. Advies 
Basisonderwijs is bindend (wettelijk bepaald). Sinds een aantal jaren hebben ouders geen inbreng 
meer. Beoordeling van ouders telt tegenwoordig niet meer mee. Ieder jaar is er in december 
overleg op het Assink over de leerlingen die dit schooljaar naar het Assink zijn gegaan. Dan wordt 
er gekeken of de docenten dezelfde ervaringen hebben met de leerlingen 

Rapportcijfers zijn vaak hoger en onafhankelijk van citotoetsen. Dit komt met name omdat de 
rapportcijfers worden opgesteld aan de hand van de resultaten van de methodetoetsen. Hierbij 
wordt vooral het korte termijngeheugen getoetst op de daarvoor behandelde onderdelen. Bij de 
citotoetsen wordt vooral een beroep gedaan op het langetermijngeheugen en het inzicht. 

Vanaf eind groep 6 wordt echt gekeken naar de kindkenmerken en het beeld vanuit de 
methodetoetsen en de cito’s. Bij het laatste wordt er vooral gekeken naar de vaardigheidsgroei 
(persoonlijke groei). De leerkrachten van groep 6 en de ib-er bespreken samen met de 
leerkrachten van groep 7 het pre-advies. In groep 8 worden met name de twijfelgevallen 
besproken. In november komt het voorlopige advies.  

Mirjam geeft aan dat bovenstaande al eens eerder in een nieuwsbrief is toegelicht. Er wordt 
voorgesteld om de totstandkoming van adviesgesprekken tijdens de infoavond en in de 
informatiebrieven voor groep 7 en 8 ook toe te lichten.  

10. Rondvraag  

Er zijn klachten over de ondergrond van het nieuwe speeltoestel. Het zand eronder wordt 
gebruikt als zandbak, waardoor er snel plassen ontstaan. Kinderen worden er erg vies door. De 
oude tegels zijn afgekeurd. Het team zal dit bespreken met de directie. 

 

Anke sluit de vergadering. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 27 januari om 19.45 uur.  


