Notulen 14-01-2021
1. Opening - 19.40
2. Rondvraag / mededelingen
3. Voortgang opening school / onderwijs thuis / noodopvang
Er is geen onderwijs op school tot 25-01
Marieke geeft aan dat het fijn is dat de noodopvang deze keer op school is.
4. Begroting
Afgelopen jaar zaten we goed qua begroting.
Dit jaar zijn we een prijzig traject aangegaan met BCO. Dit is goedgekeurd door Optimus qua
begroting, dit betekend wel dat de individuele scholing dit jaar qua budget nihil is.
Noortje heeft een subsidie aangevraagd voor het vervolg traject van BCO. Als dit niet
goedgekeurd wordt moeten we kijken wat Optimus kan doen.
Voor de begroting gaan de onderzoekskosten naar beneden aangezien daar een groot
budget voor gereserveerd stond.
De begroting voor de licentiekosten gaan omhoog omdat we steeds meer licenties nodig
hebben.
5. Concept nieuwe koersplan
Dit jaar is Optimus gefuseerd met Peelraam. Voor Optimus liep het koersplan dit jaar af, voor
Peelraam al een jaar eerder. Er is samen een nieuw koersplan gemaakt. Dit is nog een
concept versie maar hier komen de volgende 5 hoofdthema’s in naar voren:
- Het basisniveau voor taal, rekenen en spelling moet omhoog, alle leerlingen moeten
niveau 1F behalen.
- Leerlingen een brede basis geven. Personificatie (ontwikkelen als persoon), socialisatie
(omgaan met elkaar) en kwalificatie (kennis). Ook moet er meer aandacht zijn voor
wetenschap en techniek en ICT vaardigheden (mediawijsheid).
- Kansengelijkheid
- Lerende organisatie, kwalitatief sterke medewerkers, geschoold personeel/directie. Er
moeten kansen geboden worden voor scholing.
- Systematisch kwaliteitszorgsysteem, qua opbrengsten en qua tevredenheid van
leerlingen, ouders en personeel. Dit wordt gedaan d.m.v. vragenlijsten. Op elke school
hanteren ze hetzelfde systeem zodat scholen vergeleken kunnen worden.
Kinderen worden onderdeel van het nieuwe koersplan. Noortje gaat in gesprek met de
leerlingenraad en vanuit de leerlingenraad gaan er twee vertegenwoordigers in gesprek met
het CVB van Optimus.
6. Formatie
Onverwachte nieuwe aanmeldingen in groep 1-2-3.
We zijn op dit moment in gesprek met Optimus over hoe we dit gaan oplossen, de groep
groeit namelijk naar 37 leerlingen. Het is alleen nog niet duidelijk wat de ‘oplossing’ gaat zijn.
Hopelijk is er snel meer duidelijk.
De vraag is wel wat we in kunnen zetten en of we dit structureel kunnen maken voor de
komende jaren aangezien we blijven groeien, zeker de komende 3 jaar.
7. Sluiting – 20.49

