
Samenvatting MR-vergadering 6 februari 2020 

1 Inzet ICT binnen de Opslach 

De school wil graag gaan werken met Snappet (digitale methode) om in eerste instantie op 

het gebied van rekenen en mogelijk ook spelling naast het werken uit het boek ook  digitaal 

en adaptief te kunnen werken. De leerling kan dan online oefenen en de leerkracht krijgt de 

resultaten meteen te zien en kan snel interventies plegen zoals bijv. extra instructie geven. 

Het programma diagnosticeert alleen, de leerkracht monitort het proces en verzorgt extra 

hulp en uitleg indien nodig. De school heeft toestemming gekregen om voor groep 7 en 8 

tablets aan te schaffen, groep 6 kan met de aanwezige tablets werken en er wordt gekeken 

of er met wat interne verschuivingen van materiaal op termijn ook mogelijkheden zijn om  

voor groep 4 en 5 iPads te gebruiken. Elanbreed wordt er op iPads gewerkt met de 

programma’s Snappet/Gynzy. 

 

2 Onderzoek Elanbreed 

Van oktober t/m januari heeft de inspectie onderzoek gedaan naar het bestuur, de 

organisatie en de financiële situatie van Elan Onderwijsgroep. Ouders zijn hier een paar 

maanden geleden via de mail over geinformeerd. De inspectie is tot het oordeel gekomen 

dat alles op orde is en zij ziet geen noodzaak tot een vervolgonderzoek. 

 

3 Terugkoppeling inspectiebezoek/voortgang verbetertraject 

In acht maanden tijd zijn er vier van de vijf onvoldoendes weggewerkt . Alleen het punt 

“zicht op ontwikkeling” is net niet voldoende. De school gaat verder met het verbeteren van 

dit punt en daarbij zal ook veel aandacht zijn voor de doorlopende leerlijnen. In 2021 komt 

de inspectie terug om een kleinschalig herstelonderzoek naar dit laatste verbeterpunt te 

doen.   

4 Begroting 

In de volgende vergadering wordt de begroting van het huidige jaar nog eens doorgenomen 

en meteen na de zomervakantie staat het begrotingsplan voor het volgende kalenderjaar op 

de agenda.  

5 Formatie/aanmeldingen/samenwerkingen gebruikers Triviant 

De komende maanden wordt er bekeken hoe het met de formatie en de groepsindelingen 

voor volgend schooljaar komt. De contacten met de andere gebruikers van het gebouw “De 

Triviant” zijn goed en er wordt onderling ook gekeken hoe ze elkaar kunnen helpen met 

lokalen ed..  

6 W.v.t.t.k 

Engels: er is voor gekozen om dit vanaf groep 7 aan te bieden. De methode Groove me 

begint al in groep 5. Groep 7 stapt in bij het lesmateriaal van groep 7. 



DaVinci: Er zijn een aantal verhelderende vragen gesteld t.a.v. de uitvoering van de DaVinci 

methode en de themawerkstukken. Dit wordt nog in het team besproken.    

Verkiezingen:  Dit jaar zijn er verkiezingen voor de MR, omdat twee van de drie ouders hun 

(eerste) termijn volbracht hebben. Een ouder heeft aangegeven, niet herkiesbaar te zijn. De 

ander is nog in beraad hierover. Voor de volgende vergadering staat de organisatie van deze 

verkiezingen op de agenda.  

 

 


