
 

 
Notulen MR 

 

Dag: 6 juli 2021 

Tijd: 19:00-21:00 

Locatie: De Provenier 

Aanwezig: Paul, Natalie, Stijn, Vincent, Carien en Danielle 

Afwezig: Bastiaan 

Voorzitter: Paul 

 

Agendapunten:  

1. Hoe gaat het op De Provenier? 

2. NPO gelden 

3. Learentekort – artikel over landelijk probleem AOB https://www.aob.nl/nieuws/ruim-

30-procent-lerarentekort-opgevangen-met-onbevoegden/     Hoe gaan we hiermee 

om op De Provenier? 

4. Plan nieuw schoolplein - fondsenwerving +/- € 150.000 nodig om uit te voeren. 

5. Versoepelingen coronamaatregelen  in het PO onderwijs -  Hoe gaan wij daarmee om 

op De Provenier? 

6. Verkiezingen MR – Stand van zaken. 

7. Werkgroepen – volgend school start. 

Notulen 

1. Hoe gaat het?  
Er heerst een goede sfeer binnen het team. De laatste loodjes zijn zwaar, maar we kunnen op 
elkaar rekenen.  
 

2. NPO gelden 

Alle scholen in Nederland krijgen geld uit het Nationaal Programma Onderwijs dat 
beschikbaar is gemaakt om de achterstanden welke opgelopen zijn in corona-tijd te 
verkleinen. Wij spreken echter niet van achterstanden, maar van vertraging.  
Het document “NPO-gelden voor De Provenier” bevat een analyse van het onderzoek naar 
de resultaten van de kinderen op de Provenier.  
We zien dat technisch lezen in de groepen 1-2, 3 en 4 enige vertraging heeft opgelopen. 
Daar is dit jaar al behoorlijk in geïnvesteerd m.b.t. een specifieke methode en inzet van extra 
ondersteuning. De algemene groei van rekenen schoolbreed is positief te noemen. Op 
kindniveau zien we in groep 5 en 6 wel enkele vertraging.  
Groep 8 heeft dit jaar op de eindcito boven het landelijk gemiddelde gescoord (535,4). Er is 
in groep 8 geen enkele sprake van vertraging of achterstand.  

https://www.aob.nl/nieuws/ruim-30-procent-lerarentekort-opgevangen-met-onbevoegden/
https://www.aob.nl/nieuws/ruim-30-procent-lerarentekort-opgevangen-met-onbevoegden/


 

Het welbevinden van de kinderen, je gelukkig voelen, veilig en vertrouwd heeft gedurende 
corona in het bijzonder veel onze aandacht gehad. Kinderen geven in ons 
leerlingvolgsysteem grotendeels aan, dat ze zich gezien en gehoord voelen. De vreedzame 
school heeft wel doorgang gekregen, maar heeft schoolbreed wel enige vertraging 
opgelopen. Ook zien we dat een groot deel van ons expressie-onderwijs een breuk in de 
voortgang heeft opgelopen in verband met externe vakdocenten die de school niet in 
mochten. De mogelijkheid m.b.t. expressie is hierdoor verkleind. Dit is een investering waard.  
 
De gelden moeten vervolgens ingezet worden volgens een menukaart met ‘bewezen 
interventies’. De school heeft hier een keuze voor gemaakt die grotendeels aansluiting vindt 
in het reeds bestaande schoolplan. Leerresultaten zijn voor een groot deel afhankelijk van 
het welbevinden van een kind. Hoe fijner een kind zich voelt, des te beter kan het kind leren, 
zich concentreren en focussen. Daarom wordt er schoolbreed ingezet op de sociaal-
emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen. Op individueel niveau wordt gekozen voor 
een op een begeleiding.  
 
Belangrijke posten daarin zijn: 

• Tussen schoolse opvang met sport en spelbegeleiding. Voorheen werd tussen 
schoolse opvang ingevuld vanuit eigenteam en vrijwilligers. Nu wordt dit ingehuurd. 
Dit geeft veel rust in de organisatie en dus ook veel rust bij de kinderen.  

• We bieden de kinderen volgend jaar een clubrooster aan, waarbij elke dag een club 
centraal staat, denk aan de theaterclub, de muziekclub, de creaclub, sportclub en de 
techclub.  

• Naast de bovengenoemde Interventies wordt er ook ingezet op een-op-een 
begeleiding en instructie in kleine groepjes. 

• Teamscholing in het geven van effectieve feedback, werken met leerlingportfolio’s, de 
Vreedzame School, nieuwe rekenmethodiek, technisch lezen en OOL (ontdekkend 
en ontwerpend leren). 

•  

3. Lerarentekort 

Het lerarentekort is duidelijk merkbaar op de Provenier. Afgelopen jaren viel dit nog mee, 

maar ook nu is het voor de Provenier een probleem. We hebben dit jaar te maken gehad met 

langdurig zieken, elk zwangerschappen en corona. Dat maakte het dit jaar extra zwaar. Er 

komen weinig tot geen sollicitanten op vacatures. Dit geldt overigens voor heel Rotterdam. 

De buitenwijken zijn echter wel in trek, ook onder leerkrachten. De grote steden hebben hier 

het meeste last van. Op de Provenier hebben we wel vier nieuwe leerkrachten voor volgend 

jaar aangenomen, t.w. juf Lotte, juf Alysha, meester Jos en juf Rebecca. Gedurende het jaar 

hebben we ook twee vervangende leerkrachten binnengehaald, namelijk juf Eline en juf 

Heleen. Zij mogen ook blijven. Enkele zieken en zwangeren zijn of uit het onderwijs of 

hebben een baan dichter bij huis gevonden, dus komen niet meer terug op de Provenier. Er 

is veel aanbod, dus er is ruime keus en mogelijkheden. Wij zijn erg blij dat het ons gelukt is, 

gedurende het jaar vervanging te hebben gevonden en aan het einde van het jaar ook nog 

leerkrachten hebben kunnen aannemen. Helaas komen we één leerkracht nog te kort voor 

het bemannen van alle groepen, dus hebben we een oplossing bedacht door van vier 

groepen drie groepen te maken. Dit worden wel grote groepen, maar er staan hele goede 

leerkrachten op, dus hebben we er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen.  

4. Fondsenwerving → nieuw schoolplein 

De Provenier wil heel graag een nieuw schoolplein! Er zijn veel ideeën voor natuur, avontuur, 

klimmen en klauteren. De kinderen mogen meedenken aan de invulling en het ontwerp. Er is 



 

€ 150.000,-- nodig. De werkgroep ‘Fondsen werven’ gaat hier volgend schooljaar mee aan 

de slag.  

5. Versoepelingen in het PO onderwijs.  

We gaan op het laatst geen grootse veranderingen meer aanbrengen. De groepen blijven 

gescheiden pauzes houden. We houden de begane grond en eerste verdieping gescheiden. 

De entree aan beide kanten blijven behouden. Er mogen nog steeds geen ouders in de 

school, dat houden we zo. Uitzonderingen daargelaten. Wel hebben we de cohorten 

enigszins losgelaten m.b.t. het verdelen van de groepen bij zieke collega’s. Echter als het 

gaat om corona, dan moeten de kinderen zelf ook in qurantaine en gaat dat niet op. Er 

hoeven geen broertjes en zusjes meer in quarantaine. Die mogen gewoon naar school. Het 

snottebelbeleid van het bestuur blijft gehanteerd: kinderen met snottebellen en 

verkoudsheidsklachten blijven thuis.   

6. Verkiezingen MR – 2 vacatures volgend schooljaar 
Volgend schooljaar starten we met de MR verkiezingen voor 2 nieuwe MR leden van de 
oudergeleding. Er nemen twee MR-leden afscheid. We danken ze voor hun inzet.  
De werving wordt opgezet door de MR-oudergeleding zelf.  
Er is ook vacature onder de MR-leerkrachtengeleding. Deze wordt intern vacant gesteld.  
 

7. Werkgroepen 

Na de zomervakantie gaan we aan de slag met 2 werkgroepen: Fondsenwerving en 
Duurzaamheid. Hiervoor zal snel na de zomervakantie een oproep komen richting alle 
ouders van De Provenier.  

 

Afspraken: Wie 

Oproep MR verkiezingen Oudergeleding 
Jaarverslag MR P. 
Oproep voor de werkgroepen P. 
Bericht naar alle ouders m.b.t. alle notulen V. 
Bericht vanuit de MR voor in de magazine → werkgroepen, 
verkiezingen, jaarverslag MR.  

Oudergeleding 

  
  

 

 


