
 
Agenda MR vergadering woensdag 11 mei 2022   
 
Aanwezig: René Herder, Sjoerd Stelwagen, Lotte Huisman en Ralph Nijp 
Afwezig: Evelien van Aalzum 
 
 
Bespreekpunten en eventuele acties: 
 

Onderwerp Bespreekpunten Acties 
Notulen vorige 
vergadering 
 

Naar aanleiding van de notulen 
zijn er twee vragen: 

1. Hoe zijn de ervaringen 
betreffende de 
Kijkmomenten. 

2. Hoe staat het ervoor wat 
betreft de 
verkeersveiligheid voor 
de school. 

 
 

Kijkmomenten. 
Vanuit de MR wordt er positief gereageerd op de 
kijkmomenten. Ook de berichten die zij van 
anderen hebben ontvangen zijn positief. 
 
Het team kijkt ook terug op drie mooie dagen. 
Zowel de kinderen, als de belangstellenden 
waren erg enthousiast. De mogelijkheid tot het 
bezoeken van de school op 5 verschillende 
momenten vonden ouders erg fijn. 
 
Vervolg: 
Komend schooljaar (schooljaar 2022/2023) 
zetten we dit door en breiden we dit verder uit 
naar 2 keer per jaar. De eerste keer zal eind 
september, begin oktober zijn. De tweede ronde 
weer rond april/mei. 
 
Verkeersveiligheid. 
De vraag die vanuit de MR wordt gesteld: “In 
hoeverre er al verdere stappen worden gezet 
omtrent de aanpassingen voor de school”, kan 
helaas nog niet worden beantwoord. De plannen 
zijn gereed. Deze plannen liggen bij dorpsbelang. 
Zij zijn op dit moment bezig met de aanvraag bij 
de gemeente. 
 
Wij hopen dat de plannen eind dit schooljaar 
kunnen worden gerealiseerd, zodat dit per nieuw 
schooljaar gereed is.  

Onderwijskundig: 
Vorap Q1 
 

De Vorap wordt doorgelopen. 
Lotte en Ralph geven verdere 
uitleg bij een aantal van de 
onderdelen. 

Zie overige punten 

Zorg omtrent 
groep 7/8, 
schooljaar 2022-
2023 

De MR geeft aan dat er onder een 
aantal ouders de zorg wordt geuit 
omtrent de samenstelling van 
groep 7/8 in schooljaar 2022-
2023. De vraag vanuit de MR hoe 
wij hiermee omgaan. 

Tijdens de vergadering wordt een eerste opzet 
besproken. In het voorstel komen een aantal 
opties naar voren.  
 
In overleg met de MR is besloten om de ouders 
binnenkort een bericht te sturen, waarin wij de 
zorg van een aantal ouders erkennen. Tevens 
zullen wij in die berichtgeving melden dat wij 
bezig zijn met het plan en de ouders daar zo 
spoedig mogelijk over zullen informeren.  



 
Ook zullen wij de ouders de mogelijkheid geven 
om tijdens 1 of 2 inloopmomenten vragen te 
laten stellen. 
 
Zodra Lotte het bericht klaar heeft, zal deze 
eerste naar de MR gaan. Daarna wordt deze 
verstuurd naar de ouders. 
 

Overige punten: 1. Plusprogramma 
2. Nieuwe oproep MR 
3. BHV-plan 

 

Plusprogramma: 
Tijdens een opdracht van de plusgroep is er een 
bericht via Social Schools naar de ouders gegaan. 
Dit heeft enkele vragen opgeroepen omtrent 
kinderen die extra werk krijgen. Het is namelijk 
niet voor alle ouders duidelijk dat er voor 
kinderen die op meerdere vakgebieden extra 
uitdaging nodig hebben een plusgroepje is 
geformeerd.  
 
Daarbij kwam de volgende vraag naar boven 
drijven: Krijgen andere kinderen dan niet de 
mogelijkheid tot extra uitdagende opdrachten. 
Dat is zeker niet het geval. Op ‘t Raerderhiem 
wordt in drie niveaus gewerkt, waarbij één van 
de niveaus zich richt op kinderen die meer 
aankunnen. Hiervoor wordt voor een bepaald 
vakgebied het werk gecompact en wordt er extra 
verdieping of verrijkingsstof aangeboden. Dit 
staat los van de plusgroep. 
 
Oproep MR 
Binnenkort wordt er weer een extra oproep 
gedaan voor een nieuw lid van de MR. Dit ter 
vervanging van René Herder. 
 
BHV-plan 
Tijdens de laatste ontruimingsoefening heeft een 
expert meegekeken. Vanuit deze observatie zijn 
een aantal verbeterpunten aangedragen. Deze 
punten zijn verwerkt in een nieuw en 
overzichtelijker plan. Op dit moment zijn we met 
de laatste aanpassingen bezig. Zodra het plan 
klaar is, zal deze worden besproken in de MR. 
 

Volgende 
vergadering 

27 juni 2022. 
Tijdens deze vergadering zal het 
schooljaarplan voor schooljaar 
2022-2023 worden 
doorgesproken. 

 

 


