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1. Update directie 

• Het is een rare tijd, voor eenieder, als school willen we er zorg voor 
dragen dat er voor groep 8 toch een gepast afscheid mogelijk 

gemaakt kan worden.  

• Met het maken van de agenda, is er gekeken welke zaken nu 
relevant zijn, de andere onderwerpen blijven staan. 

• Er komt volgend schooljaar 1 LIO stagiaire, Ebony, ze heeft hier al 
eens stage gelopen. 

2. Notulen: 
Tekstuele aanpassingen zijn gedaan. Janneke vraagt naar de onderwerpen 

van de GMR-vergadering, deze komen later nog aan bod 
(waarderingskader). 

3. Actielijst: 
 

     

     

         
        
        
         
         
Actielijst 
040320 

      
 

Nummer Naam Actie    
190219-2 Eric Protocol vervangingsproblematiek in de nieuwsbrief    
140120-1 Eric/team Werkverdelingsplan bespreken voorjaar    

140120-2 Eric 
Zorgplan aan LIO-stagiaires en Mark (zij-instromer) 
uitreiken 

  
 

140120-3 Eric/Gerry Overzichtelijk schema najaarsgesprekken kleuters maken  X  
040320-1 Eric Pestprotocol aanpassen nav opmerking Simone    
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040320-2 Eric/Simone Navraag Jadine beleid levelwerk nav schooljaarplan    
040320-3 Eric Gang van zaken overblijven bespreken  X  
040320-4 Simone Mail afmelding GMR versturen  X  
 

4. Activiteitenkalender: 
Onderwijs in de coronatijd: 
We bespreken de brief welke is verstuurd naar alle ouders. Deze werd 

ervaren als duidelijk, maar het is wel heel veel informatie, wat het lezen 
daardoor automatisch lastiger maakt. Er staat wel alles in wat nodig is om 

weer op te gaan starten. Ellen vraagt of de trendanalyses nog gebruikt gaan 
worden, om te kijken of de leerdoelen aan het eind van het jaar gehaald 
zijn. Dat is in deze tijd een lastig verhaal, er wordt nu per klas bekeken, wat 

nu echt nog moet gebeuren, waar de prioriteit ligt.  
Er is besloten de CITO wel af te nemen (behalve groep 8), dit ook om 

volgend schooljaar te kunnen zien waar we op moeten inzetten. Wel met 
een opmerking er bij gezien de huidige omstandigheden. 
Door de minister is toegezegd dat de kinderen die nu in groep 8 zitten, extra 

in de gaten worden gehouden, in de brugklas, volgend jaar.  
Vervolgens komen er nog een aantal zaken/vragen ter tafel: 

• Ellen: Wordt er door de overheid aangegeven, hoeveel lesuren 
leerlingen nu moeten krijgen? Nee. 

• Janneke geeft aan het fijn te vinden, dat ze op school rekening 
hebben gehouden met broertjes en zusjes tegelijk naar school, dat is 

lang niet overal zo. 

• Gerry vraagt, of we verwachten dat er ouders komen met de vraag 
over het continurooster. De school wil nog niet op de zaken vooruit 
lopen, zeker niet in deze bijzondere tijd. Er zijn allerlei argumenten 
voor en tegen. 

• Zijn er reacties geweest van ouders, nav de brief over de 
vakantieweek na Pinksteren. Er zijn 2 reacties geweest over ouders, 

welke wel graag op vakantie gaan. Gelukkig geen negatieve reacties! 

• Ellen vraagt of er gebruik gemaakt wordt van de noodopvang? Het 
aantal kinderen dat hier gebruik van maakt is 15-20. En dat loopt 
goed. 

• Gerry vraagt of de ondersteuners (Fleur/Marlot), nog ingepland 
worden. Deze bieden ondersteuning in de overige groepen. 

• Ellen vraagt of er al een programma is voor over 3 weken? . Er is wel 
een plan voor de komende 9 weken, maar hoe het er precies uit gaat 

zien is nog niet bekend. 

• Ellen ervaarde zelf veel verschil tussen de groepen van haar 
kinderen, hoe daar omgegaan werd met het thuisonderwijs. Ze heeft 
hier ook met Eric over gesproken, en haar zorgen geuit. Gelukkig 
gaat het nu weer een stuk beter!  

 
 

 

• Hoe gaan we om met de oudergesprekken? Die van maart zijn 
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gecanceld, we moeten er over nadenken hoe we hier invulling aan 
gaan geven. Evt met telefonisch contact. 

• Jadine geeft aan dat het levelwerk volgend schooljaar weer verder 
wordt opgepakt. Ze heeft wel met de levelwerkers een 

contactmoment. 
Mail brief ouders groep 5: 

Iedereen heeft de brief kunnen lezen, met daarop het antwoord van de school. 
Cecilia en Cindy hebben deze brief samen opgesteld, en het is een duidelijk verhaal. 
Dit moet ook naar de rest van de klas gecommuniceerd worden, en daar moet niet 

te lang mee worden gewacht. Door de coronatijd kan er nu geen groepstraining 
plaatsvinden, maar dat staat zeker nog op de planning. Er is nog geen reactie terug 

van de ouders. 
Stand van zaken aanmeldingen nieuwe leerlingen: 
Het ziet er hoopvol uit, we gaan met 4 kleutergroepen starten, variërend van 16 tot 

22 leerlingen per groep (bij de start van het schooljaar). Er komen er ongetwijfeld 
nog meer bij. Hoe groter het aantal leerlingen, hoe groter ook je budget. Dit is een 
fijn idee, want de fusiefaciliteiten, krijgen we na dit schooljaar niet meer. 

Nieuw toezichtkader van de inspectie PO: 
Eric licht dit waarderingskader toe. Er wordt nu meer gekeken, naar wat er WEL in 

de school aanwezig is, uitgaande van een aantal speerpunten: 
onderwijsproces/schoolklimaat/onderwijsresultaten/kwaliteitszorg en 
ambitie/financieel beheer. Een aantal van deze onderwerpen moet voldoende zijn, 

je moet als school over voldoende basiskwaliteit beschikken. 
Het controlebezoek (eens in de 4 jaar) is komen te vervallen, ze gaan vanaf nu het 

bestuur bevragen mbt kwaliteit van de scholen. 
Cecilia heeft voor onze school zelf een waarderingskader gemaakt, met daarin wat 
er van de Inspectie/Leerrijk en School wordt verwacht. Dit is hier allemaal in 

beschreven. De ambities van de school, worden hierin ook beschreven en dit wordt 
nog besproken met Inge vd Ven. 
Gerry mist in een aantal onderdelen KIJK (kleuters), ze zal dit naar Cecilia 

doorsturen. Jadine heeft nog wat tekstuele aanpassingen gedaan. 
Schema oudergesprekken kleuters: 

Er is nu een duidelijk en helder schema gemaakt (na wat opmerkingen), zodat het 
voor eenieder duidelijk is wanneer de oudergesprekken bij de kleuters plaatsvinden 
en waarom. Dit schema moet in het informatieboekje geplaatst worden en in de 

schoolgids. 
MR verkiezingen uitschrijven: 

Helaas gaat Feiko ons na dit schooljaar verlaten, en gaan we op zoek naar een 
nieuw ouder-MR lid. Feiko geeft nog bij Simone aan, hoe hij invulling wil geven aan 
de laatste vergadering. Eventuele gegadigden kunnen zich voor een bepaalde 

datum aanmelden, komt in de infoflits.  
 

 
 
 

 
 

5. Mededelingen en ingekomen stukken: 
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Geen opmerkingen. 
6. Informatie voor de infoflits: 

Gerry maakt een stukje, met daarin ook de oproep voor een nieuw MR lid. 
7. Rondvraag:  

Simone heeft een kleinigheidje voor Joyce, omdat ze Jadine vervangen heeft 
tijdens haar zwangerschapsverlof. 

8. Sluiting: 

Volgende vergadering: Maandag 15 juni. 
 
Actielijst: 

 
 

     

     

         
        
        
         
         
Actielijst 
110520 

      
 

Nummer Naam Actie    
190219-2 Eric Protocol vervangingsproblematiek in de nieuwsbrief    
140120-1 Eric/team Werkverdelingsplan bespreken voorjaar    

140120-2 Eric 
Zorgplan aan LIO-stagiaires en Mark (zij-instromer) 
uitreiken 

  
 

040320-1 Eric Pestprotocol aanpassen nav opmerking Simone    
040320-2 Eric/Simone Navraag Jadine beleid levelwerk nav schooljaarplan    
110520-1 Leerkrachten Invulling geven aan de oudergesprekken in juni    
110520-2 Eric Communicatie naar de ouders van groep 5    
110520-3 Gerry Stukje infoflits met MR verkiezingen   

110520-4 Feiko Contact met Simone mbt laatste vergadering   

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


