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Maandag 25 januari 2021 

20.00 – 22.00 

Notulist: Loes 

aanwezig: Iedereen aanwezig 

Afmelding: - 

Online vergadering 
 
20.00- 20.15 Opening 
Er zijn geen mededelingen voorafgaand aan de vergadering 

 
Update Corona/lockdown: Hoe gaat het thuisonderwijs/online lesgeven?  
 
Update van de Directeur:  
Het loopt allemaal wel goed. Het is het team gelukt op het online onderwijs inhoudelijk op 

een andere manier in te richten. Er is dagelijks contact met de kinderen.  

Bij de jongere kinderen is het onderwijs anders ingericht, de opdrachten die in classroom 

staan zijn voornamelijk handelend en er wordt geprobeerd zo min mogelijk in het platte vlak 

activiteiten aan te bieden. Soms ontkomen we er niet aan maar dat is wel het streven. 

In de middenbouw zijn er boekjes meegegeven, er is nog het een en ander rondgebracht en 

misschien komt er nog een nieuw ophaalmoment. Het ligt eraan of er een verlenging komt of 

dat we op 08-02 weer open zullen gaan, dit is nog even afwachten.  

In de bovenbouw kunnen kinderen veel zelf, de opdrachten zijn zo ingericht dat ze 

zelfstandig aan het werk kunnen en gemotiveerd blijven.  

De directrice is trots op het team en de ouders, Iedereen pakt het goed aan. Voor ouders valt 

het soms ook zwaar om het werk en thuisonderwijs te combineren. Iedereen doet wat hij/zij 

kan. 

 

De studiedag van 08-02 gaat niet door, dit is al gecommuniceerd met de ouders.  

12-02(vrijdag voor de voorjaarsvakantie) is het tot 12.00u les en komt er eventueel een 

carnavalsactiviteit. Daar zijn op dit moment een aantal collega’s aan het kijken hoe we dat 

het beste kunnen indelen. Ook hiervoor geldt, even afwachten of we op 08-02 weer open 

zullen gaan.  

 

Normaal gesproken zouden nu de adviesgesprekken voor groep 8 plaatsvinden. Dit is altijd 

voor de eindcito groep 8. Dit wordt aangepast. Ouders krijgen hier 26 januari een brief over.  

 
Update van de oudergeleding: 
Er zit meer structuur en er zijn meer contactmomenten onderling. Dit wordt als prettig 

ervaren.  

Sinds deze week wordt taal en spelling aangeboden via basispoort. Voor de leerkrachten 

was dit fijn zodat ze dit meer in de gaten kunnen houden. OG-lid geeft aan dat de kinderen 

dan nog meer achter het device zitten dan dat je eigenlijk zou willen. PG-lid geeft aan dat 

daar geen rekening mee is gehouden en neemt dit mee.  

In de groepen 4 en 5 is hier bewust voor gekozen dit niet te doen om ouders daarin toch te 

ontlasten en ze in het boek/schrift te laten werken.   

Vanuit de OG krijgen we veel complimenten naar het team toe. Kinderen hebben echt het 

gevoel dat ze nog steeds naar school gaan.   
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Update vanuit de teamgeleding: 
PG-lid bovenbouw heeft 4 contactmomenten op een dag waarbij de kinderen instructie 

krijgen. Ze zien alle kinderen elke dag. Het loopt allemaal vlot in de groepen 6-7-8.  

Als we de vermoeidheidsfactor even ter zijde leggen mogen we erg tevreden zijn over wat 

we samen als team hebben neergezet.  

PG-lid onderbouw, fijn om de kinderen elke dag te zien. We proberen activiteiten aan te 

reiken die voornamelijk handelend zijn. Soms is het dan even zoeken naar nieuwe dingen 

om te doen. Nu we met een nieuw thema zijn begonnen heb je weer nieuwe input om mee 

aan de slag te kunnen. 

PG-lid geeft aan op vrije dagen te proberen zoveel mogelijk school los te laten maar dat dit 

niet altijd lukt.  

 
 
20.25 - 21.00  Half jaar evaluatie jaarplan school 
 
Directrice geeft presentatie 
Belangrijkste punten uit deze presentatie zijn: 

- Schoolplan loopt voor 4 jaar, meerjarenplan 2021-2023. Daar vanuit wordt er ieder 

schooljaar een jaarplan gemaakt.  

Hierin staat waar gaan we aan werken, wat blijven er voor doelen staan en wat 

nemen we mee naar het nieuwe schooljaar.  

- Bestuur is verantwoordelijk voor hoe het gaat op scholen, de inspectie komt niet meer 

op scholen kijken maar bij een bestuur, een school kan wel worden uitgelicht en 

alsnog een inspectiebezoek krijgen. 

- Met het bestuur is er elk schooljaar 2x een monitor gesprek. Dan wordt dit jaarplan 

besproken.  

- Het doel wat nu vooral centraal staat is: 

‘’Binnen ons kindcentrum ondernemen we vanuit educatief partnerschap en zijn 

kinderen eigenaar van hun eigen leren’’  

Dit doel is ook een doel wat vanuit Signum voortkomt.  

- Opdracht voor periode 19-23 

‘’verhoging %lln op 2F/1S niveau, verhoging op leergebieden spelling en rekenen.’’ 

Er wordt hierbij gekeken naar de eindopbrengsten van groep 8 van de afgelopen 3 

jaar. 

We zien dat de lagere niveaus goed gaan en dat we daarmee het landelijk 

gemiddelde halen. Bij de hogere niveaus halen we het gewenste percentage nog niet 

en dat willen we graag omhoog. 

OG-lid vraagt of er al zicht is op waarom het gewenste percentage niet gehaald 

wordt. Hier zijn al analyses voor gemaakt.  

We zien dat de kinderen met extra ondersteuning wel groei doormaken, maar de 

kinderen die de basis of op hoger niveau werken dit nog niet voldoende halen. We 

hebben hiervoor de didactiek van taal/spelling versterkt.  

Bij rekenen is er verdieping op hoe wordt er iets aangeboden en op het 

automatiseren in de groepen 3-4-5.  

Corona gooit nu een beetje roet in het eten op het op de juiste manier terug te 

kunnen zien in de resultaten. Ook omdat de CITO’s worden uitgesteld (zowel in 

schooljaar 19-20 E-cito, deze is afgenomen in september 2020, de M-cito is nu 
uitgesteld vanwege lockdown) 

PG-lid licht toe dat dit geregeld terug komt in de werkgroepen en dat we hiermee 

bezig zijn om het te verbeteren.  
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We zien dat de methode (rekenen) niet alles aanbied wat er op 1S-niveau nodig is, 

maar dat wij als school daar wel mee bezig zijn om hier aanpassingen in aan te 

brengen binnen ons onderwijs. 

- Voor uitdagend onderwijs willen we meer activerende didactiek, meer bewegend 

leren en meer buiten leren.  

- We willen de expertise in het team benutten, mensen de ruimte geven om zich te 

ontplooien en dingen op te pakken. We zijn een academische opleidingsschool en 

willen hier ook de studenten ruimte in geven. Samen met en van elkaar leren.  

- We willen het team meer uitdaging geven om te laten zien wat ze in huis hebben. ‘dit 

kan ik, dit heb ik te bieden’ 

 

Het bijstellen van onderwerpen uit het 4-jarenplan moet zichtbaar zijn in het jaarplan. 

Bijv. in het 4-jarenplan staat dat we nog werken met VAL-junior, inmiddels is dat een nieuwe 

methode ‘’de zaken’’. Ook het oude organogram stond er in.  

Dit moet dus nu zichtbaar/aangepast zijn in het jaarplan.  

 

Directrice: We laten niet alle taken terugkomen in het jaarplan. Sommige taken staan bij de 

directrice op haar takenlijst of bij personeelsleden die deze ‘’vaste taken’’ hebben. (zoals bijv. 

een preventiemedewerker)  

De directrice is wel eindverantwoordelijk voor deze taken. 

 

Als school worden we aangesproken op onderwijskwaliteit, ouderparticipatie en sociale 

veiligheid van kinderen. De directrice geeft aan het fijn te vinden als er een analyse in het 

slotplan staat zodat het zichtbaar is waar we aan gewerkt hebben en wat er nog te doen 

staat.  

 

PG-lid geeft aan dat het een Kindcentrumplan is, dat in het begin van het plan voornamelijk 

een stukje Het Palet wordt besproken en daarna een stukje Smallsteps. Maar hoe verder je 

het plan leest hoe meer het gericht is op het Palet.  

Directrice licht toe dat dit komt doordat wij toespitsen op het onderwijs. Maar dat er wel 

taken/doelen en veel overleg is samen met leidinggevende van Smallsteps  

 

MR stemt in met evaluatie jaarplan.  

 
21.00– 21.30 Definitieve begroting  
Directie licht de begroting toe.  

Vraag vanuit PG, de werkdrukgelden zouden per jaar groeien, realisatie 2020 en begroting 

2021 laten dit niet zien. Hoe kan dat?  

Directrice gaat dit navragen en komt hier nog op terug. 

- het geld is rijksgeld en dat is gekoppeld aan BRINnr. Van de school. Uiteindelijk is het altijd 

bestuursgeld. 

  

MR stemt in met definitieve begroting  
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21.30 – 21.45  Week van groep 8  
Document van voorstel ‘’week van groep 8’’ is besproken. MR geeft aan dat dit goed naar 

ouders gecommuniceerd moet worden. Groep 8 gaat alweer voorbereidingen treffen voor dit 

schooljaar en zal dit meenemen.  

 

MR stemt in met Week van groep 8. 

 

 
21.45 – 22.00 Verslag 23 november 2020 en 12 december 2020  
Notulen van 23 november zijn vastgesteld. De secretaris zorgt ervoor dat deze op de site 

komen te staan.  

Agendapunt corona scenario’s meenemen naar vergadering van 1-3 

 

Notulen van 12 december zijn vastgesteld. De secretaris zorgt ervoor dat deze op de site 

komen te staan.  

 
22.00 – 22.10 Rondvraag 

- Klachtenregeling is ter info (deze is op de website te vinden) 

- Verder geen vragen voor de rondvraag 

  
 
 


