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VERSLAG 
Datum:  Donderdag 4 november 

Aanvang: 16.00 uur 

Plaats:  Teamkamer Paschalisschool 

Aanwezig:  Jan Kellendonk, Maria Baltussen, Babette Boer, Sandra van Grinsven, Els Roskam, 

Lieke van de Ven 

Afwezig: Jessie Suripatty 

Toehoorder: - 

 

1 Opening 

Jan zit vandaag als vice-voorzitter de vergadering voor vanwege de afwezigheid van Jessie. Jan opent 

de vergadering.  

 

2 Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3 Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn twee ingekomen mails van ouders. 

 

1). Een ouder heeft na mailwisseling met de groepsleerkacht begrepen dat op school geen typcursus 

meer wordt aangeboden. Zij zou graag zien dat dit weer wordt aangeboden, eventueel in 

samenwerking met de Paulusschool en/of de Buizerd. Ze vraagt de MR of wij hier iets in kunnen 

betekenen. 

De leerkrachten in de MR geven aan dat de typecursus niet vanuit school werd georganiseerd, maar 

dat dit een commercieel bedrijf was die dit op school aanbood. Dit bedrijf is ermee gestopt. Er 

schreven zich ook steeds minder kinderen in. Ouders organiseerden vaker de typecursus elders. 

Babette geeft aan dat ze typen wel een belangrijke vaardigheid vindt die goed via school kan worden 

aangeboden. Niet alle ouders zullen er zelf actief aan denken als het niet via school wordt 

aangeboden. Als MR zijn we het hier mee eens. We zien de voordelen van het aanbieden via school 

(ouders denken er zo aan en het is laagdrempelig). Later in de vergadering zullen we Lieke 

verzoeken om te kijken of dit opnieuw via school kan worden aangeboden. 

 

2). Een ouder geeft per mail aan dat er een standaardbrief van de GGD gestuurd werd via Parro 

waarin werd aangegeven dat zijn dochter in contact was geweest met een positief geteste persoon. 

Het niet weten over wie dit ging en het ontbreken van verdere communicatie vanuit school (naast de 

GGD brief) veroorzaakte onrust. De ouder vraagt of wij hier als MR inspraak in hebben.  

Inspraak hebben we hierin niet, maar we kunnen het signaal natuurlijk doorgeven. Als MR zien we 

dat het lastig is. Medische gegevens kunnen niet zomaar verstrekt worden. Wel kan het mogelijk 

medegedeeld worden als de betreffende medewerker dit zelf prima vindt. Sandra geeft wel aan dat 

niet alleen voor medewerkers geldt, maar ook voor leerlingen. Daar kan ook alleen open over 

gecommuniceerd worden als een leerling en ouders daar toestemming voor geven. Het is ook zeker 

voorstelbaar dat kinderen en ouders dit niet willen.  

We zullen later in de vergadering aan Lieke vragen of het mogelijk is dat ze, wanneer een positief 

geteste persoon zich bij haar meldt (kind of medewerker) ze kan vragen of die persoon het goed 

vindt dat vermeld wordt over wie het gaat. Ook zullen we aan Lieke vragen of de algemene 

informatie over het coronabeleid op school kan worden geüpdatet op de site, omdat de informatie 

verouderd is. Mogelijk kan dit ook het gevoel van gebrekkige communicatie verminderen.  

De ouder stelt in de brief nog een 2e vraag over of bekend is of de school een standpunt heeft met 

betrekking tot vaccinatie van medewerkers. De medewerkers geven aan dat ze vanuit ‘de 

wandelgangen’ weten dat de vaccinatiegraad op de Paschalisschool erg hoog is, maar geven aan dat 

er vanuit de directie geen standpunt wordt uitgedragen richting medewerkers. We zullen de vraag 

verderop in de vergadering ook nog aan Lieke stellen. 

 

Babette heeft nog een mededeling. Ze geeft aan dat aan het einde van dit schooljaar haar termijn in 

de MR afloopt. Ze heeft besloten niet met nog een termijn te verlengen. We zullen dit jaar dus een 

nieuwe ouder moeten zoeken voor de oudergeleding. 
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4  Actiepunten MR 

De actiepuntenlijst wordt doorlopen 

 

Babette geeft aan dat de beslisboom die zij aan het maken is met een ouder uit de OR geen ‘boom’ 

wordt, maar een lijst. Ouders kunnen dan makkelijker zien waarvoor ze de OR moeten benaderen en 

waarvoor de MR. Volgende vergadering kan ze dit waarschijnlijk presenteren.  

 

Babette gaat naar aanleiding van de AOB cursus over communicatie en vanwege haar overdracht 

een communicatieplan maken. 

 

Els pakt de vraag aan de GMR over de bovenschoolse inhouding van NPO-gelden op en neemt 

contact op met Fons. 

 

5 Afrekening MR 2021 (door Maria) + bedragen voor gelegenheden 

Maria heeft een voorstel gedaan voor bijdragen vanuit de MR bij gelegenheden (geboorte kind, 

overlijden leerling of direct familielid van leerling en dergelijken). De MR leden hebben geen 

feedback op het voorstel. De bedragen zijn in lijn met elkaar en met de bijdragen vanuit OR en 

directie.  

 

Maria deelt met ons de voorlopige afrekening van de MR begroting voor 2021. We blijven binnen het 

budget dat de MR heeft. De verwachting is niet dat er nog (grote) bedragen bijkomen.  

 

Omdat we nog geen reactie hebben van de GMR over een gezamenlijk abonnement op het MR-blad, 

besluiten we aankomend jaar het abonnement vanuit de Paschalisschool te behouden. Ook is het de 

vraag of we met een gezamenlijk abonnement wel voldoende toegang hebben tot het blad. Maria 

gaat nog wel contact opnemen met Fons om te kijken of het toch gezamenlijk kan (actie Maria). 

 

6 Concreet maken van evaluatiepunten uit activiteitenplan  
We hebben een activiteitenplan voor dit schooljaar opgesteld met speerpunten. Per speerpunt 

bepalen we gezamenlijk wie ‘kartrekker(s)’ van dit speerpunt worden dit jaar. Deze kartrekker(s) 

bepalen samen hoe en wanneer dit speerpunt wordt opgepakt. Hieronder de kartrekkers speerpunt:  

 

 Bewaken van het verbeteringstraject van het binnenklimaat van de Paschalisschool. 

Personeelsgeleding/ Sandra 

 Bewaken ontwikkelingen inzake de verkeersveiligheid rondom de Paschalisschool 

Volgende vergadering vragen aan Lieke of er nog gesprekken over lopen 

 Bewaken van goede communicatie vanuit de school naar de ouders toe (bv. rondom 

coronamaatregelen en de pilot communicatie via Parro). 

Babette 

 Bewaken van groepsgrootte bij kleutergroepen 

Els 

 Zichtbaar blijven van de medezeggenschapsraad bij de achterban.  

Babette (hoort bij communicatie) 

 Monitoren op het behalen van de landelijke streefdoelen en specifiek de streefdoelen van 

Kans & Kleur.  

Staat onder andere vandaag op de agenda en dit jaar nogmaals geagendeerd. 

 Monitoren van de uitvoer (haalbaarheid) van het jaarplan.  

Personeelsgeleding/ Sandra 

 Monitoren op de groei en het beleid van de ontwikkeling van de individuele leerlingen 

(hieronder valt ook de inzet van NPO-gelden en de invulling van verrijking).  

Babette en Maria 

 Monitoren van de invoering van de ‘toekomstbestendige indeling van groepen’, dit 

schooljaar de combinatiegroepen 3-4, 4-5 en 5-6.  

Els + Jan 

 We maken gebruik van de handvatten uit de cursus financiën om te adviseren over de 

schoolbegroting.  
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Volgende vergadering op de agenda 

 We bevragen Lieke actief waar zij feedback op wil van ouders via de OMR. 

Vorige vergadering aangegeven.  

 

7 Verslag van de vorige vergadering en actiepunten directie 

a. Vaststellen verslag vorige vergadering (7 oktober 2021) 

Door late communicatie door de herfstvakantie is niet iedereen in de gelegenheid geweest het 

verslag te lezen. Els stuurt de notulen nogmaals per mail en verwerkt eventuele feedback. 

(Inmiddels [16 november] is het verslag, met kleine tekstuele aanpassingen definitief geworden en 

gepubliceerd op de website). 

b. Actiepunten directie 

De vragen die de MR nog had over de NPO-gelden en de schoolscan zijn aan Lucienne gestuurd en 

zij heeft ze inmiddels ook als schriftelijk beantwoord. We kunnen eventuele vragen hierover later in 

de vergadering nog rechtstreeks aan Lucienne stellen.  

Het andere actiepunt over de communicatie aan de huidige groep 7 over de overgang naar 

combinatiegroepen is ook afgehandeld. 

 

8 Mededelingen vanuit de directie 

Corona: Op 12 november worden er misschien nieuwe maatregelen voor het basisonderwijs 

afgekondigd. Rond gaat dat er een aanpassing zal komen, waardoor bij een coronabesmetting de 

huisgenoten ook in quarantaine moeten. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat een leerkracht met een 

positief geteste huisgenoot niet naar school kan komen.  

Omdat één van de ingekomen brieven aansluit bij dit onderwerp behandelen we de vragen die we 

eerder in de vergadering geformuleerd hebben: 

- Of het mogelijk is dat Lieke, wanneer een positief geteste persoon zich bij haar meldt (kind 

of medewerker) ze kan vragen of die persoon het goed vindt dat vermeld wordt over wie het 

gaat. ‘ 

- Of de algemene informatie over het coronabeleid op school kan worden geüpdatet op de 

site, omdat de informatie verouderd is.  

- Of er vanuit de directie een standpunt wordt uitgedragen over vaccinatie.  

Lieke geeft aan dat wanneer een persoon dit zelf echt niet erg vindt ze het kan mededelen om wie 

het gaat, maar dat hierin de bescherming van medische gegevens wel voorgaat. Vervolgens legt ze 

uit dat er twee soorten contacten zijn en daardoor twee verschillende brieven van de GGD. Allereerst 

nauwe contacten en daarnaast overige contacten. Omdat het in dit geval om een ‘overig contact’ 

ging, neemt de GGD geen contact op om bron- en contactonderzoek te doen, maar is het advies om 

op te letten of er klachten ontstaan. Wanneer het om nauwe contacten gaat, komt er dus meer 

communicatie op gang dan nu het geval was. Hierin volgt de school het protocol voor het 

basisonderwijs.  
Babette vraagt of de informatie op de website van de Paschalisschool geüpdatet kan worden, omdat 

hier nog oude informatie staat. Een duidelijk overzicht van de beslisboom en regels rondom 

besmettingen kan ook al helpen voor ouders. Lieke gaat hier mee aan de slag.  

Ten aanzien van de derde vraag geeft Lieke aan dat medewerkers niet verplicht zijn om te vertellen 

of ze gevaccineerd zijn. Als persoon heeft ze een mening over vaccinatie, maar als directeur 

respecteert ze de keuzevrijheid die er is in Nederland. Officieel is hierover dus niets bekend bij Lieke, 

maar in lijn met wat de personeelsgeleding al aangaf weet ook Lieke uit de wandelgangen dat de 

vaccinatiegraad erg hoog is op de Paschalisschool. Mocht een standpunt ingenomen moeten worden 

hierin, ziet Lieke dit eerder op Kans & Kleur niveau geformuleerd worden dan op schoolniveau.  

 

Personele mededelingen: Er zijn enkele personele mededelingen 

  

Groen schoolplein: Dinsdag is er een presentatie van de architect van het groene schoolplein. Er 

komt een filmpje over hoe het eruit kan gaan zien. Hiermee kunnen offertes aangevraagd worden. 

Met offertes kan subsidie worden aangevraagd. We zijn er dus nog niet, maar de eerste stap is er. Er 

is één ouder bij betrokken. Deze ouder heeft ook als taak om andere ouders te enthousiasmeren 

omdat er op den duur wel iets van onderhoud zal moeten gebeuren. 
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9 Opbrengstenkatern CITO 2020-2021 

Lucienne heeft ons een samenvatting gestuurd van de analyse die ze maakt naar aanleiding van de 

cito en IEP toetsen die gemaakt zijn in het vorige schooljaar. Ook beantwoordt ze in de inleiding van 

dit stuk de vragen die nog open stonden t.a.v. de schoolscan voor de NPO gelden:  

 

-Is bij de 'leerlingen met extra ondersteuning' het niveau gelijk gebleven, of is er absolute 

achteruitgang geweest? Dezelfde vraag voor de leerlingen met verrijking: is hun niveau gelijk 

gebleven of is door het uitblijven van het extra activeren op school hun niveau achteruit gegaan? En 

zo ja, wat is het plan daarvoor?  

 

Leerlingen met extra ondersteuning  

Percentage groei bij de resultaten van juni:  

Technisch lezen 46%;  

Spelling: 50%  

Rekenen: 60%  

Begrijpend lezen: 83%  

Leerlingen die kunnen aansluiten bij het instructieaanbod binnen de groep, sluiten daar aan. Voor de 

overige leerlingen wordt tot aan januari extra begeleiding ingezet. Dit wordt in januari geëvalueerd.  

 

Leerlingen met verrijking, gekeken naar begrijpend lezen, rekenen en spelling.  

Er kan geen conclusie getrokken worden wat de invloed is op wel/geen groei bij de toetsen. Bij een 

aantal leerlingen wordt op maat getoetst. Dit wil zeggen dat ze op Functioneringsniveau getoetst 

worden. Dit wordt bekeken vanuit resultaten van de laatste toets en in afstemming met de 

leerkracht bepaald. Ouders zijn hiervan op de hoogte, aangezien de leerlingen ook verrijking volgen 

en meestal zijn ingebracht in het Digital handelingsprotocol begaafdheid.  

 

Groep 7: Bij een aantal was dat in maart M8 en is de toets niet nogmaals in juni afgenomen. Twee 

leerlingen zijn qua niveau gelijk gebleven, de overige leerlingen laten groei zien. We zien bij 

leerlingen wiens niveau boven het gemiddelde van de groep ligt, dat zij de periode van thuis 

zelfstandig kunnen doorwerken en plannen, als prettig hebben ervaren. Ook verrijking is tijdens de 

laatste Lockdown doorgegaan. Bij alle leerlingen wordt in november M8 afgenomen, zodat er een 

duidelijk beeld van niveau is.  

Groep 6: De leerlingen laten groei zien zoals verwacht.  

Groep 5: Binnen deze groep laten de leerlingen per vakgebied wisselende groei zien, welke in lijn der 

verwachting is. Niet alle leerlingen nemen deel aan zowel verrijking voor rekenen en taal. Binnen de 

groep en extra ondersteuning wordt hier aandacht aan gegeven.  

Groep 4: Deze leerlingen laten allemaal groei zien.  

 

-De groepen die genoemd worden, gaat dat over de groepen van vorig jaar (waar daar ‘groep 5’ 

genoemd wordt, zijn de kinderen die nu in groep 6 zitten?  

Klopt. Het is een terugblik op de resultaten en er wordt vooruit gekeken op aandachtspunten of extra 

inzet.  

 

- Bij ‘verschil 1e en 2e lockdown’ wordt gesproken over het leren van letters. Dit gaat over groep 3? 

(dit stuk loopt door vanuit het gedeelte over groep 1-2).  

Klopt, ik zal dat aanpassen zodat het duidelijker is.  

 

- Hoe is de evaluatie op inzet NPO gelden?  

De didactische evaluatie is in januari na afname Citotoetsen. De overige inzet wordt in afstemming 

met de begeleiding vanuit Bazalt bepaald a.d.h.v. klassenbezoeken en gesprekken. 

 

Ten aanzien van het opbrengstenkatern complimenteren we Lucienne met het heldere stuk. We 

vinden het fijn om dit als MR te ontvangen.  

 

Opgemerkt wordt dat de instroom in groep 1-2 weer hoger lijkt te zijn dan eerder. Lieke geeft aan dat 

een deel van de instroom mogelijk verklaard kan worden doordat de Paulusschool een lage instroom 

heeft van nieuwe leerlingen. Dit gaat dan met name over lage instroom van oudste kinderen uit het 

gezin in groep 1, er stromen bij de Paulusschool wel broertjes en zusjes in.  

 

Afgelopen jaar en het jaar ervoor is er kansrijk geadviseerd. Gevraagd wordt of leerlingen op de 

middelbare school in lijn met deze advisering presteren op het vervolgonderwijs. Voor het cohort dat 
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nu in het eerste jaar zit is dat nog niet te zeggen. Daarnaast houden middelbare scholen er ook 

rekening mee dat deze leerlingen afstandsonderwijs hebben gehad.  

Lucienne geeft nog aan dat er afgelopen jaar naar aanleiding van IEP scores slechts enkele 

aanpassingen zijn gedaan aan adviezen.  

 

Wanneer we kijken naar de uitstroom naar middelbare school niveaus zie je door de tijd heen dat er 

vaker hogere niveaus worden geadviseerd. Gevraagd wordt of kan worden vastgesteld waaraan dit 

ligt (beter onderwijs, cohort afhankelijk, andere oorzaak). Lucienne geeft aan dat we hier als school 

zeker trots op zijn. Zeker op het cohort van afgelopen jaar, waar resultaten boven eerdere 

verwachtingen waren. Er is hier ook veel energie in gestopt vanuit school. Aan de andere kant heeft 

de kansrijke advisering ook invloed. Vanuit de stichting is aangegeven dat er kansrijker geadviseerd 

mag worden, omdat het in het verleden misschien eerder aan de voorzichtige kant was. Maar dit is 

wel een moeilijk evenwicht, want je wilt ook niet over-adviseren. Aan de kant van de middelbare 

school (in ieder geval Maas-Waal) is het een verbetering dat er ook op ‘tussenniveaus’ kan worden 

ingestroomd. Eerder moest je adviseren óf VMBO-T, óf HAVO (bijvoorbeeld), nu is ook instroom in een 

combiniveau MAVO-HAVO mogelijk.  

 

10 Rondvraag door en aan de directie 

Naar aanleiding van de ingekomen brief over de typecursus vragen we Lieke om te kijken of de 

school opnieuw een partij kan vinden die dit in de school wil aanbieden. 

Lieke geeft aan dat het wel gaat om een commerciële partij die dit op school doet, maar dat het niet 

van school uitgaat. De partij die dit deed is ermee gestopt. Er is niet actief gezocht naar een nieuwe 

partij, ook omdat de vraag is hoe de school met dergelijke cursussen wil omgaan in de brede zin. 

Wat biedt je wel aan op school en wat niet? Naast typecursus zijn er misschien ook wel andere 

zaken die je zou willen aanbieden, of wil je dit als school juist niet? Aankomend jaar gaan we kijken 

naar de visie van de school hierop. Hier wordt de MR bij betrokken.  

 

Lieke vraagt of er nog iemand vanuit de MR wil meekijken naar de vormgeving van het naambord 

dat op de gevel van de school komt. Babette wil dit doen. Lieke benadert Babette hier rechtstreeks 

over.  

 

11 Sluiting 

Jan sluit de vergadering  
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