
 

 

Datum 2021-06-21 
Aanwezig MR, YdH & voorzitter GMR 
Afwezig  
Voorzitter DvV 
Notulist RC 

EHBO principe 
Evaluatie 
Hamerstuk (Deze vergadering stemmen) 
Besluitvorming 
Opiniërend 

 
Mededelingen 

• Karen (voorzitter GMR)  sluit aan bij dit overleg 

• Ouderraad sluit om 19:30 aan 

Formatie 

Formatie is rond voor volgend jaar. 

IKC gids kalender 

YdH geeft aan de feedback heel fijn te hebben gevonden. Commentaar is binnengekomen en 

verwerkt. De kalender moet de feedback nog verwerkt. 

Het bestandsformaat maakte het geven van feedback lastig. Hier wordt voor volgend jaar naar 

gekeken.  

Evaluatie/nieuw jaarplan 

Voorstel om dit te doen in de eerste vergadering wordt goedgekeurd.  

Bestuursformatieplan 

Geen grote veranderingen. Geen commentaar 

Nieuwe MR leden 

Er waren exact 0 reacties van ouders. 2 potentiële docenten die willen aansluiten, maar dit hangt nog 

af van een aantal factoren. Hopelijk weten we de volgende vergadering meer. 

OR-begroting 

De OR sluit aan bij de vergadering en de begroting voor volgend jaar wordt besproken.  

MvdV merkt op dat de bedragen op de begroting niet meegroeien terwijl de prijzen wel stijgen.  

Er worden dit jaar weer extra kostuums voor Sinterklaas geprobeerd te krijgen. YdH geeft aan dat zij 

dit heel fijn vindt.  

Sinterklaascadeautjes. Prijzen gaan omhoog want het budget was 3 a 4 euro per kind en dat is echt 

niet meer haalbaar. Er wordt gekeken of dit kan worden verruimd en er wordt gekeken of de manier 

van inkopen nog de juiste is.  



 

 

Avondvierdaagse staat erop maar is de laatste twee jaar niet gedaan, waar gaat dit geld heen? Dan 

blijft het staan of wordt het gebruikt om andere activiteiten die over budget gaan aan te vullen.  

Carlos geeft aan als we suggesties hebben om dingen voor school te regelen om die graag aan te 

dragen.  

Uitjes met de bus worden als zeer positief ervaren door kinderen en docenten.  

De MR doet het verzoek om de begroting voor het nieuwe schooljaar definitief te hebben voordat 

het nieuwe schooljaar start.  

Dit punt wordt afgesloten waarna de vergadering zonder OR wordt voortgezet. 

 

IGDI-model naar het EDI-model  (YdH – E) - 5 min 

EDI is de opvolger van IGDI. Dit is een nieuw instructiemodel. Oftewel een update van het huidige. 

BG vraagt of het klopt dat er minder differentiatie mogelijk is in het EDI model. YdH geeft aan van 

niet.  

 

Ouderbijdrage (DvV – E ) - 30 min 

Dit punt is voorbesproken door de MR. De MR stelt een verhoging naar €66.-  voor. Dit past binnen 

de resultaten van de enquête. Hierop wordt akkoord gegeven. 

Communicatie naar ouders toe zal per brief gebeuren. Deze is in concept reeds met de MR en YdH 

gedeeld. Het concept wordt goedgekeurd. BG maakt een definitieve versie. LK maakt de Engelse 

versie. Donderdag 23 juni wordt wordt de brief door YdH via beheer verstuurd naar alle ouders, 

namens de MR.  

DvV stelt de OR in kennis.  

Evaluatie NPO plan evaluatie + plan volgend schooljaar (YdH - ? ) - 15m 

MR vraagt wat we doen met niet behaalde punten. YdH geeft aan dat sommige punten worden 

meegenomen naar volgend jaar. Er zijn veel stappen gezet, maar niet alles is behaald.  

MvdV vraagt of spullen specifiek voor een klas worden besteld of zijn materialen overdraagbaar? Per 

milepost wordt goed geïnventariseerd wat er nodig is. De lijsten daarvoor liggen bij YdH. Spullen 

worden dus niet voor een klas specifiek besteld en blijven meerdere jaren bruikbaar.  

MR vraagt of er dingen zijn waar YdH niet tevreden over is in de evaluatie? YdH geeft aan dat 

teamscholing is achtergebleven. Grotendeels door Corona.  

LK vraagt of er dingen zijn waarvan de kosten hoog zijn, maar die maar beperkt resultaten hebben 

opgeleverd. Voorbeeld van schooljudo wordt gegeven. YdH heeft dit niet zo ervaren, maar laat dit 

evalueren.  



 

 

De lees coordinator van DOK wordt besproken. Dit heeft niet opgeleverd wat was verwacht. De 

ambitie van de Eglantier ligt duidelijk hoger. Er komt een nieuwe tweetalige onderwijsassistente die 

deze rol mogelijk gaat vervullen. Zij heeft veel ervaring met het runnen van een schoolbibliotheek.   

YdH geeft aan dat klassenbezoeken grotendeels door krapte niet behaald 

De factor tijd (mede door corona) is in veel gevallen bepalend geweest voor het niet toepassen van 

de middelen. 

Update leerlingvolgsysteem (BG – O)  

 

BG. Meerdere presentaties gehad voor meerdere collega’s. Maar het blijft nog erg onduidelijk.  

BOOM is men niet heel enthousiast voor. Zag er kaal en heel saai uit. Was niet uitnodigend.  

IEP is erg uitgebreid. Gaat in op de eigen ontwikkeling van de leerling en werkt niet met 

gemiddelden. Geeft goed inzicht. Werkt met talentenkaarten. Het vraagt wel veel van de docenten. 

Conclusie lijkt, we zijn daar nog niet, maar willen daar mogelijk wel heen 

CITO. Minder talig. Normering was nog niet helemaal up-to-date. Was daardoor lastig te beoordelen. 

Er is nog duidelijk geen consensus binnen het team wat nu de beste keuze is. Er is besloten om uit te 

stellen en aanstaand schooljaar nog eenmaal het oude Cito systeem te gebruiken. Sept tot dec gaan 

we dan met twee in gesprek zodat we een keuze kunnen maken voor welk systeem voor 2023/2024. 

Zo wordt goed gekozen op basis van doelstellingen en wat de Eglantier belangrijk vindt en kan ook 

worden voorbereid voor het jaar daarna.  

Inkomsten bedrijven  (DvV – O) – 15 min 

DvV vraagt of bedrijven in de school kunnen investeren of dat er bijvoorbeeld giften zijn van 

bedrijven? En zo ja, wat staat er dan tegenover? Deze zijn er niet en ze krijgen er dus ook niets voor 

terug. Er zijn soms wel donaties, zoals van de jumbo bijvoorbeeld.  

Werkdrukverlichting (DvV – O ) - 15 min 

Waarom verlaten docenten onderwijs. Zit vaak in werkdruk (uit de media). YdH we hebben veel 

mensen die ondersteunen in het onderwijs. Er zijn wel mensen die zijn vertrokken vanwege 

werkdruk, maar dat is beperkt.  

Overigen 

De ICT aanbesteding is door personeel als onprettig ervaren. Legt veel druk op personeel. Deze 

beslissing ligt bij Librijn en is niet langs de GMR gegaan.  

Dat de Cito en de feestweek samenvielen is door docenten als minder rustig ervaren. 

 

Actielijst 

• YdH laat dit de judo evalueren.  

• DvV neemt contact op met OR om hen te informeren over ouderbijdrage. 



 

 

• DvV zet het leerlingvolgsysteem op de agenda voor November 

 


