
Maandag  31 januari 2022
Locatie: Den Helderstraat
Aanvang: 19:45

Aanwezig: Natascha, Desiree, Joas, Laura, Elleke, Annemieke, Michiel
Absent: Pascalle, Rogier (bij GMR)

Agenda

*Vaststellen notulist

1) Notulen 8 november 2021
Laura deelt link drive met Elleke, Desiree en Annemieke. Voortaan sturen we bij
uitnodiging link mee.
Actueel houden website, aandachtspunt Joas.

2) Begroting
Ivm afwezigheid Rogier agendapunt voor komende vergadering. Stand van zaken
teruggave Kinderstralen.

3) Voortgang verbouwing
Nog steeds volgens planning. Daardoor tijd om in te ruimen. Meubels gekozen,
vloeren voor gangen en lokalen ook, veel nieuwe werkplekken voor leerlingen in de
gangen. Verhuizing vanaf woensdag 6 juli. Vrijdagmiddag moet alles over zijn.
Installatie luchtverversing zou aan de nieuwe normen moeten voldoen.
Ideeën voor oude meubels: kinderen beschilderen stoelen, veiling voor ouders.

4) Evaluatie cito-toetsen (indien reeds bekend)
Nu gaande. Volgende keer is er nieuws.

5) Continurooster/lestijden
Uitgangspunt is om in de nieuwe school terug te gaan naar de oude situatie. Tussen
de middag een uur pauze. Kinderen mogen dan weer opgehaald worden. Vraag is
hoe de overblijf georganiseerd moet worden. Die is op dit moment niet
kostendekkend. Dat betekent dat de overblijf weer duurder gaat worden. Is het
inschakelen van Sporttalent opnieuw een optie? Voor de financiële kant bestaan er
organisaties als ‘overblijven met Edith’. Continurooster heeft als probleem dat
scholen de overblijf niet bij ouders in rekening kunnen brengen. Het zou de overblijf
logistiek wel vereenvoudigen (meer flexibele pauzetijden). Suggestie: enquête over
continurooster en lestijden. Overblijf kost ca. 200 euro per jaar per kind. Hoe dan ook
verandert voor komend jaar dat ouders meer gaan betalen dan nu.

- Actiepunt Natascha: bespreken in het team hoe zij tegen de huidige opzet
aankijken. Idee: deels opvang door team en deels door ouders.

- Actiepunt Michiel: onderwerp aankondigen in MR-stuk vrijdagnieuws.

6) Evaluatie overblijf en ideeën vanaf september 2022
Zie punt 5.



7) Bijzonderheden vanuit GMR (Rogier)
Er wordt gewerkt aan de strategische agenda van de SCOH. Volgende keer meer.

8) Rondje langs de bouwen
- Kleuters: geen grote bijzonderheden, twee leerlingen die erg veel negatieve

aandacht opeisen, er wordt aan gewerkt.
- Leerkrachten worden veel ingezet voor opvang, gebeurt met liefde, maar blijft

zoeken naar balans.
- Middenbouw, nieuwe methode, bevalt heel goed. ‘Bouw maar’. Stad van de

toekomst in groep 6.
- In groep 4 werken in circuitvorm, kinderen werken vol enthousiasme.
- Er komen nieuwe rapporten, gedigitaliseerd.
- 25 februari: studiedag over ‘levelwerk’ voor leerlingen die meer uitdaging

nodig hebben, nog meer dan plusleerlingen.

9) Corona
Natascha geeft aan dat het voor de school niet meer op te brengen is om
voortdurend verschillende extra docenten voor de klas te zetten bij uitval. De druk is
te hoog. Het betekent dat klassen af en toe een paar dagen thuis zullen zitten. Het is
belangrijk om ouders tijdig te informeren.

10) W.V.T.T.K./ Rondvraag
- Komt de schoolfotograaf nog? Het vermoeden is juni. Natascha vraagt het na.

Agendapunten volgende keer:
- Welk platforms gebruikt de school allemaal? Parro, website, nieuwsbrief,

appgroepen. Welke afspraken bestaan hierover?
- Cito-toetsen
- GMR
- Begroting


