
Verslag MR Inspraak avond dinsdag 3 maart 2020 

 

Aanwezig: 15 ouders inclusief MR oudergeleding 

 

Johan opent de avond en heet de ouders welkom. 

We zijn gestart met het bespreken van de enquête. Vanuit hier zijn een aantal 

terugkerende onderwerpen ter sprake gekomen. Hieronder vatten we deze zo goed 

mogelijk samen. In latere instantie zijn deze onderwerpen besproken met de directie 

van het schateiland (te vinden in document ‘uitwerking gesprek directie’). 

 

Communicatie 

– Er zijn veel vormen van communicatie, zoals de schoolapp, watsapp van de groep, 

email en de flessenpost. Hierdoor staat er nog verwarring. 

– Wanneer wordt grensoverschrijdend gedrag met ouders gecommuniceerd? 

Conflicten worden op school opgelost,  maar ouders willen bij grensoverschrijdend 

gedrag ook op de hoogte worden gesteld. Wat zijn hierover de afspraken? 

–  Eerder communiceren met ouders, wanneer er problemen zijn  op cognitief gebied. 

Duidelijk plan opstellen en ook met ouders evalueren. Wat zijn hierover de afspraken. 

 

Mediawijsheid 

– Is er een leerlijn voor mediawijsheid? 

– Welke afspraken zijn er over vrij internet gebruik tijdens de lessen? 

– Hoeveel zicht is er op het gebruik van de chromebooks/tablets tijdens de les (1/8) 

– Welke afspraken zijn er over (het gebruik van) de mobiele telefoon van de 

leerlingen? 

– Wat is de rol van de leerkracht/school bij een conflict op social media? 

 

! Als MR willen wij graag een workshop/info avond organiseren over mediawijsheid. 

Samen met ouders en kinderen. 

 

Rekenonderwijs 

– Hoe bevalt de nieuwe methode? Hoe zijn de cito scores na het starten met de 

nieuwe methode? 

– Is er aandacht voor het automatiseren van bijvoorbeeld de tafels? Dit wordt nu niet 

beheerst door een grote groep leerlingen in de bovenbouw. 

– Er is nu veel tijd voor de expressievakken ingeroosterd, komt dit niet ten koste van 

de basis. Zoals rekenen en taal. 

– Wellicht is er vanuit de leerkrachten van de Prins Bernard school expertise die kan 

worden ingezet op rekengebied. 

 

 

 

! Bij de rondvraag kwam ter sprake of er nog een keer een inspraakavond wordt 

georganiseerd. 

 


