Notulen 06-07-2021

1. Opening
20:07
2. Rondvraag en mededelingen
Marieke – Is het mogelijk dat de opa’s en oma’s naar de musical mogen komen kijken?
We willen zo min mogelijk ouders de school is ondanks dat de regels versoepeld zijn. Het is
dan erg scheef als de ouders zo min mogelijk de school in mogen komen en dat we dan
externe (opa’s en oma’s) wel de school binnen laten. Ook kunnen we de 1,5 niet meer
garanderen aangezien ouders en opa’s/oma’s geen gezin zijn. Dit zou betekenen dat er voor
één kind drie tafels klaar moeten staan. Dat keer 12 leerlingen gaat niet meer met de 1,5
meter regel. Dus helaas mogen opa’s en oma’s niet komen kijken.
We gaan nog wel in overleg of jongere broertjes/zusjes wel mee mogen.
Inge – Nog reacties over het schoolreisje? De locatie is wat onoverzichtelijk voor de jongere
kinderen. Misschien is het een optie om de kleuters naar een andere locatie te laten gaan
(denk b.v. aan de Blije Dries of Hullies).
Kunnen we kijken naar schoolshirts? Dit i.v.m. het overzicht op de kinderen.
3. Onrust schoolplein
De schommel heeft nu een systeem zodat we de schommel er af kunnen halen. Hij moet er
iedere avond af omdat er geen slot op zit. Er is nu vanuit de buurman niks meer vernomen
over de overlast.
Afgelopen weekend is er door jongeren een feestje gevierd op het kleuterschoolplein. Er
lagen nog kapotte bierflessen op het schoolplein. We hebben namen doorgekregen. Er is
contact geweest met een ouder, die geeft aan dat zijn zoons zeggen het niet geweest te zijn.
Hij is er wel alert op en zal jongeren aanspreken mochten die op het schoolplein zijn.
Er staan nu bij beide poorten borden met de regels van het schoolplein. Nu kan de wijkagent
ingrijpen mocht het nodig zijn.
4. Presentatie
- NPO gelden, presentatie Noortje
NPO = Nationaal Programma Onderwijs. Vanuit het ministerie is er geld toegekend om
leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. Er is een menukaart
opgesteld waar we als school uit kunnen kiezen.
We hebben officieel nog geen recht op de extra groep die we geformeerd hebben, op
1400euro na gaat dus al ons budget in de leerkracht voor de extra groep.
Waar gaat ons budget heen:
1. Professionalisering van het team
2. Klasverkleining en instructie in kleine(re) groepen
3. Leren van en met medeleerlingen – coöperatieve werkvormen
4. Directe instructie.
- Cito resultaten, presentatie Noortje
- Jaarplan 2021/2021 evalueren, presentatie Noortje
1. Visie ontwikkeling (in ontwikkeling BCO) we doen niet wat in het plan stond maar we
zijn hiermee bezig samen met BCO.
2. Werken in professionele leergemeenschap (PLG) (niet behaald) PLG’s doen we niet,
wel zijn onze vergaderingen efficiënt, zoals een PLG bedoeld is.
3. Leesontwikkeling (proces versus product) Estafette 3 is aangeschaft zonder dat dit
goed geïmplementeerd is, we hebben dit nu opgepakt met Pierre van BCO.

4. Onderwijskundig beleid – ICT (stroomversnelling en stil gelegen) thuisonderwijs is in
een stroomverstelling gekomen door corona. De bedoeling was eigenlijk om aan de
slag te gaan met onze ICT vaardigheden m.b.t. Prowise. Ook moeten we aan de slag
met onze SharePoint, deze moet overzichtelijker. Ook komt er één aanspreekpunt
m.b.t. de computerprogramma’s die er zijn.
5. Onderwijskundig beleid methoden (schrijfonderwijs) we zijn overgestapt van het
blokschrift naar het lopenschrift. Komend schooljaar gaat groep 4 t/m 7 aan de slag
met de lessen van groep 4, dit zijn namelijk de hoofdletters.
6. Onderwijskundig beleid cultuur (uitgesteld) Heeft stilgelegen door corona. Muziek is
dit jaar voortgezet. Komend jaar gaan we verder met drama en dans.
7. Kwaliteitszorg (belangrijk ontwikkelpunt, nog niet behaald) Er is een interne audit
geweest door personeelsleden binnen Optimus die hiervoor in opleiding zijn. Als
belangrijk punt kwam naar voor dat er meer diepgang moet in onze analyses. Er zijn
stappen in gezet. We zijn op de studiedag aan de slag gegaan met een nieuwe
manier van analyseren van de Cito’s.
- Jaarplan 2021/2022, presentatie Noortje
Ontwikkeling zoals beschreven bij NPO-middelen (vise, EDI)
Kwaliteitszorg
Onderwijskundig beleid methoden (onderzoek rekenmethode, begrijpend
lezen/luisteren)
Cultuur
ICT
5. Data MR 2021-2022 en voorzitterschap
Data schooljaar 2021-2022:
Week 40 (2021)
Week 47 (2021)
Week 5 (2022)
Week 13 (2022)
Week 20 (2022)
Week 27 (2022)
Nieuwe voorzitter:
Marieke Elbers
6. Sluiting
22:35

