Notulen MR H. Henricusschool
Datum
Locatie
Tijd
Aanwezig
Afwezig
Voorzitter
Verslag

Maandag 19 april 2021
H. Henricusschool
15:45 – 17:00
Marian Nuchelmans, Grada van Deutekom, Maaike Lakeman, Anna Lont,
Maaike Tijsen, Gerben Konijn, Manon
Anna
Maaike T.

1. Opening
Anna opent de vergadering, Marian is vanaf het begin van deze vergadering aanwezig. Tijdens het
eerste deel van de vergadering zijn de onderbouwleerkrachten (Chantal Leonhart, Kirsten BenschopPater, Kelly Collee en Michelle Kuhl) ook aanwezig.
2. Vaststellen agenda + ingekomen stukken
Er is vooraf geen agenda verstrekt, er staan vandaag twee punten op de agenda en er zijn geen
ingekomen stukken.
Document
Agendering

3. Notulen vergadering 29 maart + actiepuntenlijst
De notulen zijn goedgekeurd en openbaar gemaakt, er waren geen actiepunten af te handelen.
4. Combinatiegroepen 2/3
We worden door middel van een uitgebreide presentatie door het onderbouw team nader
geïnformeerd over het voornemen om met combinatiegroepen 2/3 te gaan werken. De MR heeft
vragen over de aanleiding hiervoor, de vormgeving van het onderwijs, de expertise en ondersteuning
die nodig is voor deze nieuwe manier van werken en de consequenties van deze wijziging van
groepsindeling voor zowel leerlingen als leerkrachten. Er wordt uitgebreid ingegaan op deze vragen.
5. Analyse resultaten middentoets
Over de analyse van de citotoetsen geeft Manon een prestantie. Hieruit wordt duidelijk dat
over het algemeen een mooie ontwikkeling zichtbaar is op de verschillende vakgebieden. Het is de
leerlingen, leerkrachten en ouders gelukt om – ondanks de uitdagende omstandigheden- groei te
bereiken en dat is een resultaat om trots op te zijn. Vanuit de analyse heeft het team ook stappen
gezet om onderwijs en begeleiding voor sommige groepen en vakken net iets anders aan te pakken.
Fijn om te merken dat de resultaten worden benut voor verdere verbetering van het onderwijs.
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6. Nabespreking
De oudergeleding gebruikt de nabespreking om een besluit te nemen over de instemming met de
2/3 combinaties. We hebben geconstateerd dat het team met veel gedrevenheid en enthousiasme
al lange tijd bezig is met het onderzoeken en uitwerken van deze nieuwe manier van lesgeven. Het
past bij de reeds ingeslagen weg naar meer betekenisvol, onderzoekend en spelenderwijs leren op
de Henricusschool en de O-MR stemt in met deze wijziging van groepsindeling. Aan deze instemming
verbindt de O-MR de voorwaarde dat zij goed wordt betrokken bij het volgen en evalueren van het
werken in de nieuwe combinatiegroepen. Dit punt zal komend schooljaar meermaals op de agenda
terugkomen en in het voorjaar 2022 denkt de O-MR graag mee over het gewenste vervolg.
7. Sluiting
Om 17:00 wordt de vergadering gesloten.
Vergaderschema schooljaar 2020 - 2021
Dag
Ma 23-11

Tijd
15:30-17:00

Agenda
Schoolbegroting 2021, inventarisatie scholingsbehoeften MR

Ma 01-02

15:30-17:00

Voortgang schooljaarplan 21/22

Ma 29-03

15:30-17:00

voorzet formatieplan en samenstelling formatie, resultaten ouder- en
leerlingentevredenheidsonderzoek, voorzet vakantierooster

Ma 19-04

15:45-16:45

Formatieplan en samenstelling formatie (I-PMR), analyse
resultaten middentoetsen

wo 02-06

15:30-17:00

Werkverdelingsplan (I-PMR), vakantierooster 20/21,
Schooljaarplan 21/22 (I-MR)

Ma 28-06

15:30-17:00

Schooljaarverslag 20/21, Schoolgids 21/22 (I-OMR)

Actiepuntenlijst
Omschrijving afspraak

Uitvoering

Bijzonderheden/
planning
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