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Notulen MR-vergadering 8 maart 2022 

 

Locatie: Prinses Margrietstraat 6, Lemelerveld 

 

Aanwezig: Hilde Veltjen, Erna Wilms, Kim Schrijver, Gea van der Stouwe,  

Twan Mars, Sandra Schouten, Mariette Reimert. 

Met kennisgeving afwezig: Anja Boerkamp   

 
1. Welkom & opening door voorzitter Hilde. 

De eerste fysieke MR vergadering sinds lange periode, fijn om elkaar weer te 

ontmoeten. 

 

2. Vaststellen van de agenda.        

Er worden geen punten toegevoegd. 

 

3. Notulist voor deze vergadering: Twan 

 

4. Notulen vergadering dinsdag 25 januari 2022.     

Deze worden goedgekeurd, Sandra bedankt. 

 

5. Ingekomen & uitgegane post. 

Geen inkomende en of uitgaande post of berichten. 

 

6. Mededelingen van & vragen aan de directie. 

• Vacature voor IB-er onderbouw naar tevredenheid ingevuld door een 

ervaren kracht. 

• KDV is gestart sinds 1-3-2022 er zijn 3x nieuwe medewerkers gestart.  

De eerste groepen draaien en er is voldoende belangstelling vanuit 

ouders.  

• De BSO heeft in verband met aangepaste omgevingsvergunning ook 

nieuwe adres gekregen en tevens is er een nieuw LRK nummer bekend.  

 

7. Mededelingen & nieuws van de GMR. 

Geen mededeling of nieuwe van de GMR. 

 

8. Vakantierooster 

Het vakantierooster wordt als concept besproken en volgende MR 

vergadering definitief beoordeeld.  
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9. Protocol streefcijfers schooleigen normen 

Protocol streefcijfers schooleigen normen besproken; het protocol heeft als 

doel om ambitieuze en realistische schoolnormen te bepalen met behulp van 

referentie niveaus en onderwijsresultaten van afgelopen 3 jaar.  

De onderwijsresultaten van Sprankel zijn hoog en boven het landelijk 

gemiddelde vergeleken met ander scholen met vergelijkbare schoolweging. 

De school heeft ambities en stelt hogere normen aan de scores aangaande 

lezen, rekenen en taalverzorging als gesteld door de commissie Meijerink. 

 

10. Protocol Leeruniek       

Leeruniek is een digitaal dashboard. Leeruniek geeft zicht op de ontwikkeling 

van leerlingen in groep 3 – 8. Onderwijsdata wordt verkregen vanuit Parnassys 

en vervolgens analyseren de leerkrachten deze data in Leeruniek. 

Het programma geeft inzicht in toetsresultaten en aandachtsgebieden voor 

zowel de groep als individuele leerlingen. Leraren van Sprankel zijn tevreden 

over dit systeem daar de data goed wordt geanalyseerd en dit helpt om 

verbeterplannen op te stellen.  

 

11. Rooster van aftreden 

Hilde heeft contact gehad met Anja Boerkamp; ze heeft aangegeven zich 

niet herkiesbaar te stellen voor de MR. Mariette Reimert zal dit in volgende 

nieuwsbrief vermelden. Anja Boerkamp zal nog een laatste MR vergadering 

bijwonen om afscheid te nemen. Gea van der Stouwe gaat definitief de taak 

van secretaris van MR op zich nemen. Sandra Schouten heeft zich herkiesbaar 

gesteld voor de MR en Twan Mars zal toetreden tot de MR vanuit het SAC. Het 

SAC (adviesorgaan) zal komen te vervallen voor de Sprankel, protocollen en 

publicaties in Schoolgids zullen hierop worden aangepast. 

12. Sluiting 

 


