Notulen 10-03-2021
1. Opening – 19.35
2. Rondvraag / mededelingen
Anja – hoe gaat het met het lopend schrift? De kinderen (en leerkrachten) zijn erg
enthousiast. We zijn direct met alle groepen begonnen omdat we het lopend schrift
belangrijk vonden voor alle kinderen en omdat praktischer was binnen de groepen voor de
komende jaren. Nu schrijft de hele school hetzelfde schrift.
Stand van zaken qua onderwijs na de lockdown? De basis zit goed. We merken wel dat er wat
kinderen zijn die wat achterlopen op het automatiseren (b.v. keersommen / tempo lezen). De
Citotoetsen die nu afgenomen worden zien we als een nieuwe 0-meting om te kijken wat
individuele kinderen of groepen nodig hebben. Waar zitten de hiaten?
3. Actuele situatie quarantaine groep 1-2-3
We merken dat het zowel voor kinderen als voor de ouders deze keer zwaarder is. Het is nog
even onduidelijk hoe het morgen zit. Kinderen met een negatieve uitslag mogen weer naar
school en dan gaan we over op fysiek onderwijs, maar hoe doen we dat als heel veel
kinderen nog thuis zitten? Sanne zet nog een bericht op Parro dat we starten met online
onderwijs en de kinderen die naar school mogen doen vanuit de klas mee. Pas als het
merendeel van de kinderen op school is gaan we over op fysiek onderwijs.
4. Nieuwe groep 1 en instroom
Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar uiteindelijk is het gelukt. De vacature had
eigenlijk niet intern gemogen, door een fout van Optimus is dit wel gebeurt. Uiteindelijk is
het toch goed gekomen en hebben we Milou en Lieke aangenomen.
Het is nog even onduidelijk of we volgende jaar mogen starten met een extra leerkracht. Eind
maart heeft Noortje daar meer duidelijkheid over.
5. Mobiliteitsbeleid informatief
Dit hebben we met het hele team gemaakt en is goedgekeurd door de personeelsgeleding
van de MR. Het doel is, mochten we krimpen, dan is het d.m.v. een puntentelling duidelijk
wie bovenaan de lijst staat om ergens anders te gaan werken. Dit document maken we
voordat dit aan de orde is om een zo eerlijk mogelijke puntentoekenning te maken. We
kijken dan bijvoorbeeld naar leeftijd (dit is een kader van Optimus). Zelf mogen we ook
punten toekennen, dit hebben wij o.a. gedaan naar gymbevoegdheid en opleidingen.
6. Sluiting – 20.18

