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1. Resultaten groep 7 
 

Sommige ouders vroegen zich af of er systematische achterstanden zijn in de groepen 7. De 
opbrengsten zijn door de teamgeleding onderzocht. Antwoord: er is niet structureel slechter 
gescoord in groep 7.  
De teamgeleding geeft aan dat er vanuit ouders soms (te) hoge verwachtingen zijn die hun 
kind niet waarmaakt. Die ‘teleurstelling’ is niet maatgevend voor de resultaten van groep 7. 
Die scores zijn voldoende over de afgelopen jaren.  
Een vraag vanuit de MR is, of het mogelijk is te voorkomen dat ouders teleurgesteld zijn door 
ze eerder mee te nemen in de communicatie hierover. De teamgeleding geeft aan dat de 
ouders vanaf groep 3 worden meegenomen in de resultaten van hun kind, maar we kunnen 
allicht kijken of hier nog meer duidelijkheid gecreëerd kan worden.  

2. Cursus MR  
De basistraining Medezeggenschap wordt voor MR leden georganiseerd door CNV. De 

online cursus van februari was reeds overboekt. In april is de reprise: start op 12 april om 

19u. S. neemt deel. De teamgeleding heeft de cursus al gevolgd. 

3. Referentieniveaus: schoolnormen en ambities 
Het document referentieniveaus basisschool De Provenier is al hele tijd geleden gedeeld met 
de MR. Het document moet beter bestudeerd worden door de oudergeleding en zal tijdens 
de komende vergadering besproken worden. Helaas is dit in de voorbereiding niet 
meegenomen. Volgende keer bereiden de ouders enkele vragen voor! 
 

4. Notulen delen op website  
We hebben afgesproken meer te delen met ouders. B. communiceert met ‘collega website 

beheer’ over de mogelijkheden. Er wordt gekeken of het mogelijk is om een tegel voor de 

MR in de app te plaatsen. Hier komen dan notulen, agenda’s en jaarverslagen te staan. N. 

heeft ondertussen de laatste notulen verwerkt in dit format, zodat ze er meer representatief 

uitzien voor de buitenwereld. DANK!  

5. Werkgroepen beschrijving  
 
P. heeft een mooie voorzet gedaan over de ouderwerkgroepen die de Provenier vooruit 
kunnen helpen. We discussiëren flink over welke werkgroepen nodig zijn en prioriteit 
verdienen.   
Er is ondertussen op basis van dit startdocument en het gesprek in deze MR-vergadering 
door de MR ouders een document met een voorstel opgesteld dat half april aan de directie 
wordt voorgelegd. Daarin staan naast een beschrijving van de thema’s in de op te richten 
werkgroepen ook de randvoorwaarden vermeld die zullen gecommuniceerd worden met 
belangstellenden. Werkgroepen zullen de directie adviseren op deze thema’s.  
Er worden twee werkgroepen aangeduid die voor de zomer van start gaan:  
Fondsenwerving (B., N., S.) 
Duurzaamheid (V., C., P.) 
Een derde werkgroep ‘armoede’ wordt door P. opgepakt.  
 



 

6. Jaarverslag 2019-20 
Is nu voldoende bewerkt en wordt vastgesteld. Kan gedeeld worden op de website. 

7. Kanaal naar ouders 
 

We willen vlotter en frequenter kunnen communiceren met ouders. Dat kan tot nu toe maar 

tot bepaalde hoogte via social schools. V. stelt voor dat we ‘posts’ via de mail delen. En dan 

kan V. het via Social Schools delen. Namens zichzelf. B.: checkt of het kan met voornaam 

MR achternaam Provenier. Dit is wel communicatie die inspeelt op actuele onderwerpen en 

noden, dus wordt van alle leden verwacht om binnen 48 uur te reageren. Zonder 

tegenbericht akkoord. P. denkt dat een column ook leuk is om nog eens te proberen.  

8. Rapporten  
 

De rapporten, zo is ondertussen ook gecommuniceerd met de ouders, worden dit jaar anders 

dan normaal georganiseerd. De docentleden presenteren het idee om ook de komende jaren 

van 3 naar 2 rapporten te gaan: 1 aan het ‘begin’ (februari), en 1 aan het eind (Juni) vh 

schooljaar. De ouderleden vragen naar motivatie. Reden: “eerste rapport is nu halverwege 

November. En dat is wat vroeg om een beeld te geven”. Dan helpt een rapport niet echt om 

het gesprek aan te gaan met ouders. Ouderleden vragen wel om garantie dat er eerder op 

het jaar een contact met de ouders/verzorgers is over voortgang. Docenten geven aan 

eerder op het jaar wel ‘update gesprekken’ te zullen inplannen. Het enige verschil is dus dat 

er geen rapport meer bij komt kijken in november. Op basis van deze ideeën is MR akkoord. 

Formeel besluit volgt nog.  

9. Rondvraag  
 

S. stelt vragen over ouderbijdrage. De Provenier is vrij passief in deze. In vergelijking met 

andere scholen is de bijdrage laag (volgens Roskam van GMR). Dus vragen die we graag 

volgende keer beantwoord zien: Wat is stand van zaken? Hoeveel levert dit jaarlijks op? Wat 

gebeurt er met ouderbijdrage? Zouden we naar inkomensafhankelijke vorm kunnen 

bewegen? 

10.  

Actiepunten 
Afspraak Wie 

• Opstellen notitie over tutorial over cito-resultaten (nav vraag groep 
7). Wordt in MT besproken. 

B. 

• Stuk referentieniveaus bestuderen en vragen voorbereiden Ouders  

• Verspreiden notulen onder de ouders via de website via beheerder B.  

• Uitwerken adviesstructuur nieuwe werkgroepen  S. 

• Finaliseren document werkgroepen en presentatie aan directie  Ouders 

 
 

 


