
Notulen MR-vergadering De Hobbit

Datum: 21-04-2022
Tijd: 20.00 uur
Locatie: digitaal
Aanwezig: Elsa, Maartje, Erik, Daniëlle, Selinde, Inge, Sylvia
Afwezig:
Ter informatie: (GMR)

mr@hobbitleusden.nl

1. Opening vergadering, mededelingen
Danielle opent de vergadering.

2. Vaststellen notulen
Notulen worden vastgesteld.

3. Ingekomen stukken/vragen/mededelingen
Ouders: Vraag van een ouder in de mail: waarom staan de notulen niet op parro. Oplossing berichtje
op parro dat de notulen zijn vastgesteld. Danielle zet de vastgestelde notulen op de website en
Maartje doet een parro met een linkje eruit.

Hobbit: Rustig op school. Elsa gaat na de meivakantie weer opbouwen naar hele dagen. OR heeft
gezorgd dat de huidige groep 8 naar schoolreis kan gaan (deze hebben ze afgelopen jaar door Corona
gemist). Ze betalen een gedeelte van de kosten.
GMR: -

4. Formatie komend schooljaar
Voor de derde jaar op rij hebben we iets minder leerlingen, de schatting is rond de 185. We moeten
fors gaan inleveren. We moesten gaan starten met 7,4 groepen, we hebben er elk jaar 8 gehad. Elsa
is van mening dat we geen combinatiegroepen gaan maken in zo’n veel bewogen tijd, met een al veel
veranderingen zoals een verhuizing. Elsa heeft de toezegging van het bestuur dat we wel in
september met 1 groep 1\2 (met 7 groepen) moeten starten, maar na de verhuizing naar het nieuwe
gebouw kunnen we verder met 8 groepen (weer 2 groepen 1\2). Voordeel is dat alle kinderen die op
Groenhouten zitten op Groenhouten kunnen blijven tot het moment van verhuizing. De meeste
groepen zitten rond de 23-24 leerlingen. De groep 1\2  start wel al met rond de 28 en loopt snel op
naar 35 leerlingen. De groep zal ondersteund worden door de leerkrachtondersteuner.
De teldatum is in het vervolg in februari en niet zoals nu in oktober. Inmiddels lijken de nieuwe
aanmeldingen binnen te komen en hopelijk hebben we dit probleem volgend jaar niet meer.
Elsa heeft momenteel gesprekken met de werknemers die tijdelijke formatie hebben, deze tijdelijke
formatie gaat dus vervallen. Met de vaste formatie die we nu hebben kunnen we het plaatje rond
krijgen.

5.  Nieuwbouw; oa huisvesting komend schooljaar
Bewonersoverleg is bijgewoond door Wilbert van het Kompas en ook door Erik. Na de herfstvakantie
kunnen we het nieuwe gebouw betrekken. Na de herfstvakantie wordt meteen gestart met de sloop
van het Kompas. In december is dit klaar en pas dan kan begonnen worden met het schoolplein aan
die kant. Een tijdelijke kiss en ride komt dan op de plek waar nu de kinderen van Groenhouten spelen.



Het onderbouwplein wordt dus tijdelijke het plein voor alle leerlingen van Kompas en Hobbit. De
bouwweg ligt er dan nog wel, het is nog onduidelijk hoe lang deze er nog ligt, dat is mede afhankelijk
van de bouw van het appartementencomplex. Er wordt een momentje gecreëerd voor de MR om te
kunnen gaan kijken in het gebouw.

6. Resultatenanalyse middentoetsen Cito
De analyses worden gemaakt om inzicht te krijgen in hoe de kinderen en de groepen gescoord
hebben. Is er door de kinderen groei doorgemaakt? In hoeverre heeft een kind voordeel gehad van
het onderwijs op de Hobbit? Zijn de doelen gehaald? Aan de hand van de analyses worden er nieuwe
doelen opgesteld. De analyses worden ook naar het kwaliteitsteam van Voila gestuurd en deze komen
dat dan bespreken met Elsa en Ilja (Intern begeleider). De analyses worden ook met de leerkrachten
besproken door Ilja en het team informeert elkaar ook, zodat het team ook van elkaar weet hoe we
ervoor staan. Opvallend zijn groep 3 en 7. In groep 3 is het voor het eerst dat ze zo getoetst worden
op deze manier. We maken ons er geen zorgen om, meestal trekken de resultaten later in het jaar wel
bij. Het is dus een beeld wat we vaker zien in groep 3. Wellicht liggen de resultaten ook lager door het
Corona-thuisonderwijs, wat bij kleuter lastig is. De leerkrachten van groep 7 hebben aangegeven
nav de resultaten kritisch te kijken naar hoe ze het onderwijs en de ondersteuning vormgeven en
dat aan te passen waar nodig. Bijvoorbeeld door de ondersteuner meer bezig laten zijn met de
middengroep en de leerkracht met de kinderen die extra nodig hebben. In groep 6 is spelling
opvallend. Deze daling is al langer, meerdere jaren, te zien. In groep 6 komt de werkwoordspelling
erbij, kinderen vinden het lastig. Meestal wordt deze daling later in het jaar wel weer rechtgetrokken.
De verlenging van de kerstvakantie en de quarantaine voor de kerstvakantie hebben ook meegespeelt
in de resultaten denken we. Er wordt hard aan gewerkt om de doelen te halen.
Algemene conclusie is dat er geen hele gekke dingen te zien zijn. De analyse maakt duidelijk dat in de
tweede lockdown het onderwijs redelijk goed door is kunnen gaan.

7. Ruwe versie schoolplan 2022-2025
Het schoolplan is bijna klaar. Visie op werkdruk bij leerkrachten, wordt nog gemist in het stuk. Elsa
gaat ermee aan de slag. Schoolplan schrijf je voor alle betrokkenen van de Hobbit. Soms staan er
termen in die voor ouders moeilijk te begrijpen zijn. Er komen nog bijlage met uitleg bij. Op- of
aanmerkingen mogen naar Elsa worden gestuurd.

8.  WVTTK/rondvraag
Het parkeren bij Groenhouten is chaotisch. Er wordt veel fout geparkeerd. Elsa stuurt hierover een
bericht hierover uit aan het eind van de vakantie. Vragen om achter de school of bij de Boni te
parkeren.
Het lastig om hulp te krijgen in groep 8. Heeft iemand daar nog ideeën over. Het is lastig geven de
ouders aan. Misschien in de app-groep nog een oproepje. Het zijn vaak dezelfde die helpen. Als het
niet lukt, kan het niet doorgaan.
Hoeveel Netflix wordt er gekeken? In 1 pauze in de bovenbouw, omdat dan 1 leerkracht twee groepen
in de gaten moet houden. We kunnen het in het team er nog over hebben of er alternatieven zijn.

9. Vergaderdata jan-juli 2022

● donderdag 9 juni
● do 30 juni (onder voorbehoud)

ACTIEPUNTENLIJST

Actie Uitvoeren voor Door

1 Informatieavond MR plannen Als het onderwerp zich
aandient, dan kunnen we een
informatie-avond inplannen.

Allen

2 21-first-century skills. Af en toe terug laten komen Danielle
3 Foto website Volgende vergadering Allen, Danielle
4 Actiepunt: Mediawijsheid
5 GMR notulen aanlevering voor vergadering



6 parro MR Voor elke vergadering Maartje en
Erik kijkt er
naar

7 hoe ouders meenemen in veranderingen op
school

volgende vergaderingen Allen

Volgende vergadering is op donderdag 9 juni 20.00 uur


