Locatie: Plaats: Op school Datum: 14 september 2020
Aanwezig: Janka, Ries, Marjolein, Huib
Afwezig: Mirjan
Tijd:

Onderwerp:

Wie:

20.00

Opening
Rondje door het gebouw om de nieuwe werkzaamheden te zien.

Huib

1. Mededelingen;

2. Online inspectie Thema onderzoek op 19 november.
o Onderzoekend leren/Thematisch werken
o Cultuur&Creativiteit
o Excellentie/Prinsessengroepen
Zit geen beoordeling aan vast, is vanuit het ministerie van onderwijs.
Verslag van het onderzoek zal later komen.
3. ‘Onderwijskundig’:

o LVS in juni als vertrekpunt /Entreetoets in september
Analyse over het algemeen ‘groen’, op leerling niveau af en toe een
dipje met acties. Schoolbreed tevreden.
o Info-avonden/gesprekken (iedereen wordt uitgenodigd; fysiek of
online) met kind vanaf groep 3-5 facultatief, vanaf groep 6
gewenst). Oktober, dan geen novembergesprekken.
Informatie komt nu wat vaker dan anders via MM-extra. Digitaal
aanmelden, goed testen is belangrijk!
o Terugblik; Afscheid en festiviteiten gr 8 / Activiteiten op 9 juli.
Erg positief ervaren, mooie locatie, goede musical. Budget wel iets
overschreden, maar dit is goed opgelost.
o Gymrooster
Ingebracht vanuit de oudergeleding: sommige groepen zitten niet
aan de randen van een middag/ochtend. Wat is daar de reden van?
Is het praktisch niet beter om dit te wisselen met groepen van de
GU? Er is nu gekozen zodat de gymdocent een doorgaande lijn kan
creëren. Voor nu even zoals het is, het blijft besproken.
4. OR;
o Betaling via betalingsverzoek
Een goede zet geweest, alleen het betaalverzoek was een uitdaging
bij gezinnen met dubbele kinderen en dubbele mailadressen
meerdere keren verstuurd. Dit wordt verder opgepakt en opgelost.
Tot nu toe erg positieve reacties en veel respons.
o OR en MR op elkaar betrekken
Punt wordt ook ingebracht bij de OR, peilen waar behoefte ligt.
Verbinding is fijn, zeker qua activiteiten.
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In het Maxima Magazine een stukje met info over wat is de MR en
wie de ouderleden zijn. Om wat meer zichtbaar te zijn voor ouders.
5. Nieuwe leerkrachten; teambezetting.
Meerdere nieuwe leerkrachten gestart en wat leerkrachten gewisseld van
groep.
6. Gebouw; vides, meubilair.
Oogt rustig, ruimtelijk effect. Nieuwe meubilair is aanwezig, oude meubilair
is allemaal opgehaald. Dependance: meubilair geregeld, steeds meer
ingericht. Ook daar wordt de keuken aangekleed.
7. Toiletgebruik; hoe houden we dit acceptabel?
Blijft aandacht voor, gaat een beetje op en af.
8. Bagger buiten de school houden?
In het halletje staat een kast voor hele vieze schoenen, matten en borstels
om schoenen schoon te maken.
9. Corona beleid:
o Triage
Voor ouders of externen om te registreren, pompjes met desinfentie
zijn aanwezig.
o Ventilatie in het gebouw
Nu ook CO2 meters, om alert te zijn op schone lucht.
o Ouders buiten de school ivm 1,5 m afstand; wanneer kan het
wel? Een ingezonden reactie:
“Wellicht loop ik op de zaken vooruit maar vroeg mij af hoe de school de
huidige manier van brengen van de kinderen ervaart? Als ouder ervaar ik
veel meer rust tijdens het brengen en halen. Colin ontwikkelt zich veel
zelfstandiger en het gedrang in de gangen, bij het brengen, wordt door ons
niet gemist. Wat ik wil zeggen is dat wat mij betreft deze manier van
brengen mag blijven, ook zonder Corona maatregelen. Of wellicht wel het
schoolplein op maar afzetten bij de deur. Ik begrijp dat dit voor de nieuw
beginnende kleuters wellicht lastiger is of dat het impact heeft op de druk
voor de juffen/meesters maar ik wilde toch graag mijn gevoel delen”.
Wat denken/voelen we hierbij?
Het brengen ‘s ochtends gaat het goed bij de kleuteringang. De rust in de
gang wordt ook door leerkrachten positief ervaren.
Bij het ophalen is het nog erg druk, wellicht kleuterouders toch het plein
op.
Voor kinderen met milde klachten die thuis verder kunnen met onderwijs, komt
een plan om werk te doen. Plan moet haalbaar zijn voor leerlingen en voor
leerkrachten.

10. Verkiezingen dit schooljaar, omdat Ries na dit een jaar gaat stoppen.
Dus ook nieuwe penningmeester voor de OR nodig.
Online enquête, in aankondiging in MM al aangeven dat er een wisseling
gaat plaatsvinden en iemand wordt gezocht. Kenbaar maken in het najaar,
verkiezingen in het voorjaar.
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11. Dit schooljaar strategisch denken over groep 1-2 op de dependance
i.v.m. de groei.
Punt wordt opgeschoven naar de volgende vergadering.
12. Vergaderdata dit schooljaar?
3 november
12 januari
9 maart
20 april
29 juni
13. Open Punt
14. Rondvraag
Rondvraag:

Volgende vergadering:
• Rapportage / portfolio
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