
Notulen 23 mei 2022

Aanwezig:

Bas Stevens, Maartje van Oosterom, Sandra Decnop, Ruud Philips, Mart Strijvers (online)

Afewezig met bericht: Candice en Julia

-Formatie:

Team krijgt begin kalenderjaar inventarisatie wensen tav plekken en groepen. Er zijn weinig grote

veranderingen. Er zijn veel vacatures in stichting Primair, echter gelukkig is de formatie voor de Ploeg

rond. Er is een zij-instromer bijgekomen die nu stage loopt in groep 3 en die gaat Hella ondersteunen.

Mart is bezig met een interne opleiding te starten om zich te bekwamen in bestuur. Het ziet er

positief uit. Belangrijk dat vak gym er niet onder lijd, zeker gezien dat beweging en sport afgelopen

tijd is ondergesneeuwd (kinderen in Nederland zijn minder gaan sporten). Er wordt bekeken hoe er

een goede constructie komt door Ruud.

Kleutergym is een ambitie.

Werkverdelingsplan wordt ieder jaar gemaakt.

Lilian komt terug als vrijwilligster op school, zij was IB-er en is sinds met pensioen. Zij gaat

ondersteunen met kinderen uit oa Oekraïne.

Daarnaast is  er mogelijk nog een parttime leerkracht beschikbaar die Russisch spreekt.

-Extra leerlingen uit het buitenland erbij gekomen, dit wordt financieel ondersteund met extra

bedrag. Deze leerlingen krijgen Nederlandse leerstof aangeboden, ervaring is dat taal snel wordt

opgepakt.

Ruud is benaderd door een coördinator van de BEL gemeente, gaat nu lopen. Principe is dat ze naar

een taalschool gaan, echter vervoer is vaak een probleem.

NPO gelden; plan is opgesteld, maar wordt komende tijd nog doorgesproken.

Femke en Bas stippen aan dat beschreven beleid tav sociaal emotionele veiligheid/pesten nog wel

wens oproept om Kanjertraining te heroverwegen als methode van keus.

Groepsonrust die werd gevonden na Coronatijd in groep 3 destijds en nu 4 is wel verbeterd. Veel

extra ondersteuning in groep heeft geholpen.

Groeps 4 nu 5 ook stijgende lijn. IB-er veel inzet.

Kanjertraining nu niet hoogste prioriteit, evt tzt wel overweging andere methode te gaan doen.

School blijft voorlopig nog wel doorgaan met deze methode, ook omdat er zoveel andere

speerpunten zijn.

Financieel pittig jaar geweest ivm drie zwangerschappen waarbij kosten niet gedekt werden.



IPC is onderzocht als optie, echter voor nu is de timing niet ideaal om hier mee van start te gaan.

Andere onderwijsmethoden zijn ook het onderzoeken waard. Of het gebruiken van elementen

hieruit. Bv het werken met taken in plaats van vooral klassikaal werken kan autonomie bekrachtigend

werken. Vroeger werd dit wel gedaan op school maar dit is wat losgelaten in de afgelopen jaren

waardoor het nu eigenlijk niet meer wordt gedaan. In de vergadering is men het eens dat het goed

zou zijn om toch een kind te kunnen laten kiezen qua taken (weektaken).

Lezen is een belangrijk aandachtspunt.

Inhoud studiedagen:

Feedback geven training als team // VIS-training. Jaarevaluatie hierna.

Gebouw:

Gemeente moet geld beschikbaar stellen voor onderhoud gebouw. Probleem van het huidige gebouw

is dat het niet goed geïsoleerd is.

Leerlingenaantal:

Was een tijd dalend, maar het valt mee. Ligt rond de 200. Prognose was 160, maar blijkt toch mee te

vallen naar 185. Kleutergroepen zijn nu weer goed op peil. Het is niet het streven om zo veel mogelijk

leerlingen te hebben. Prioriteit is goed onderwijs. Het is niet perse slecht als er bv klassen meer

gezamenlijk zouden moeten.

Afdracht gelden NPO voor zij-instromers

Het opleiden van zij-instromers daarvan is het plan dat dit stichtingsbreed gedaan gaat worden,

waarbij alle scholen bijdragen. Waarom dit NPO gelden zouden moeten zijn is met de idee dat het

uiteindelijk zorgt voor meer inzet van leerkrachten voor de leerlingen. MR zal nog naar opzet kijken.

Ruud heeft document achtergelaten hiervoor. Reactie komt vrijdag.

Vacature MR/GMR; zijn geen reacties geweest. Streven is wel drie om drie gezien input uit

verschillende hoeken. Via Social Schools reminder sturen en op Schoolfeest oproep doen.

Voorzittter van de MR gaat emailadres bekijken regelmatig.

Komt nog een vergadering 30 juni, met eten.

Femke kan evt ter overbrugging naar nieuwe aanwas voorzitterschap van Bas overnemen.


