
  

Agenda vergadering  29 september 2022  
 Notulant: Cynthia 
Voorzitter: Eefke 
Aanwezig: Soeredj, Hanneke, Samira, Eefke, Nina, Marion, Cynthia 
Afwezig: - 
Tijdstip 19.00 – 20.30 uur in de Teamkamer. 
 
1. Welkom.  
- Vaststellen notulen vorige vergadering (zie bijlage 1) 
Na de carnavalsvakantie een bericht richting ouders over de avond4daagse. Vanuit school 
wordt dit niet georganiseerd, ouders kunnen individueel inschrijven. 
 
2. Start schooljaar. 
- Hoe is de start ervaren? 

Voor de ouders die kinderen hebben die van groep 2 naar 3 gaan, wellicht handig om voor 
de zomervakantie te informeren over gymkleding en schoenen. 
Over het algemeen alleen maar positieve reacties vanuit ouders dat ze op de eerste 
schooldag weer mee naar binnen mochten. 
 
3. taakverdeling MR. 
Taakverdeling blijft hetzelfde 
 
4.  Jaarverslag MR (zie bijlage 2). 
- Vaststellen jaarverslag. 
GMR-lid Lieke, wijzigen in Loes 
- Delen met ouders. 
 
5. Beleidsstuk huiselijk geweld (zie bijlage 3). 
Beleidsstuk ter info voor OMR en PMR. 
Lay out (pijltjes) klopt niet. 
 
6. Schoolontwikkeling 
- Studiedag begin schooljaar 

Studiedag stond in het teken van lezen. De groepen 1-2 hebben een kwaliteitskaart gemaakt 
waarop afspraken staan rondom het leesonderwijs. Er komen observaties om te kijken of de 
afspraken die zijn gemaakt, terug te zien zijn. 
De groepen 3 t/m 8 hebben vorig schooljaar een visie op papier gezet. We steken dit jaar 
verder in op begrijpend lezen. We hebben het tijdens de eerste studiedag voornamelijk 
gehad over Close reading. Gedurende een week staat er 1 boek of tekst centraal. De 
leerlingen horen/lezen een tekst meerdere keren, waardoor ze steeds een ander laagje in de 
tekst ontdekken. Ook is er een nauwe samenwerking met de schoolbibliotheek. 
 



- Studiedag 10 oktober 

Staat in het teken van Sociaal-emotionele ontwikkeling. Vanuit de Vreedzame school gaan 
we aan de slag met een 'grondwet van de school’. Op school is de nieuwste versie aanwezig, 
hier zullen we op deze studiedag ook naar gaan kijken. Doel is om de methode in alle 
groepen op dezelfde manier aan te bieden.  
 

Eventueel een korte samenvatting voor ouders op de app, na afloop van de studiedag. 
 

Wel opletten met de hoeveelheid berichten 

 
 
7. Ouderbijdrage( instemming OMR + PMR) 
- Vaststellen bedrag 

We bespreken de optie om het bedrag te verlagen naar €20,- en om een aparte rekening 
voor het groep 8 kamp te sturen. We wachten af welk standpunt Signum neemt over dit 
onderwerp. 
- Hoe worden ouders geïnformeerd 
 (in bijlage 4 de brief van vorig schooljaar) 
Rene Dullaart is contactpersoon van Stichting Leergeld vanuit de wijk. Wellicht een idee om 
Rene meer zichtbaar te maken voor de ouders door een aantal keer fysiek aanwezig te zijn 
op school. 
- Wat te doen bij onvoldoende betaling? 
 
8. Ouderbetrokkenheid. 
- Zijn er nog ideeën om dit te vergroten? 

Bij de kleuters worden dit schooljaar het ouder kind bijeenkomsten gesprekken gehouden. 
We zijn weer gestart met luizen pluizen. Tijdens de startgesprekken ouders naar 
hobby's/werk vragen om in passende Jeelothema's in te kunnen zetten. 
- Stukje naar ouders in de app. 
 
 
 
Rondvraag? 
 

Vanuit Marion: 
We moeten het coronaplan up to date maken en kijken naar het inval- en 
vervangingsrooster. 
 

Wijk West heeft een voortraject gekregen om mee te doen aan de Rijke school. In wijk west 
krijgen we een subsidie voor 3 jaar om na schooltijd verschillende activiteiten te organiseren 
(voor kinderen van 0-18 jaar). Dit met als doel om de school langer om te kunnen stellen en 
om kinderen na schooltijd meer te kunnen bieden. 
 
 
Volgende vergadering: 
- begroting 
 



Meenemen in themavergadering: 
-Eventueel een korte samenvatting voor ouders op de app, na afloop van de studiedag. 
-Wel opletten met de hoeveelheid berichten 

 


