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Deze bijeenkomst is een video-bijeenkomst
De algemeen directeur vergadert een deel van de bijeenkomst
mee

Vooraf worden ervaringen gedeeld over de huidige situatie, waarbij de leerlingen
thuisonderwijs ontvangen.
De oudergeleding is enthousiast over het feit dat de kinderen een chromebook
ontvangen hebben. Verder geven ze de directeur en het team een compliment voor de
communicatie en voor de manier waarop deze situatie is aangepakt.
Het leerkrachtendeel geeft aan dat er veel nieuwe activiteiten op hen afkomen. Dat de
ontwikkelingen snel gaan en dat het werk als intensief ervaren wordt.
De algemeen directeur geeft aan dat de werkzaamheden wel veranderd zijn, maar niet
verminderd. Hij wijst op het belang te waken voor een goed evenwicht tussen werken
en ontspanning. Het is voor de leerlingen belangrijk om contact te houden met de
leerkracht. Onderbouw en bovenbouw ieder op zijn eigen manier.
De opvang loopt goed. In de ochtenduren wordt door opvang verzorgd door
onderbouwleerkrachten. In de middag door Kind en Co. Er worden ook kinderen
opgevangen met een sociale indicatie. Bij de opvang zitten er maximaal 10 kinderen in
een groep. De kinderen worden gesplitst in onderbouw en bovenbouw. De
bovenbouwleerlingen moeten een deel van de ochtend werken aan hun
huiswerkopdrachten.
1.

2.

Formatie
De directie geeft aan welke mogelijkheden er zijn in samenhang met de
beschikbare financiën. De algemeen directeur gaat akkoord met het starten van
een vierde kleutergroep in het begin van het nieuwe schooljaar. Het tekort aan
financiële middelen wordt deels aangevuld uit de “werkdrukgelden” en deels
door het bestuur. De sollicitatieprocedure voor de nieuwe groep kan worden
gestart.
Groei en Huisvesting
Uit de getallen van de memo blijkt dat de tijd de werkelijkheid achterhaalt.
Ondanks het uitstellen van de rondleidingen melden zich ouders met broertjes
en zusjes van kinderen die al op onze school zitten. Op dit moment zijn er 8
rondleidingen uitgesteld. Volgend schooljaar zijn alle lokalen in gebruik. Het
schooljaar daarna ontstaat opnieuw ruimtegebrek voor het opstarten van de
instroomgroep. Over dit ruimtegebrek is overleg van de algemeen directeur met
de gemeente. De nieuwbouw wordt niet eerder dan over 5 tot 8 jaar verwacht
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en maakt dus geen deel uit van een mogelijke oplossing.
De stijging van het leerlingenaantal zit voor een belangrijk deel in de nieuwbouw
en de populariteit van de school. De prognoses die er zijn betreffende het te
verwachten leerlingaantal van de nieuwbouw blijken onjuist en worden opnieuw
gemaakt. Directie en bestuur gaan opnieuw in overleg met gemeente en Kind &
Co. Er wordt geen wachtlijst ingesteld

3.

Het invoeren van een continurooster
De vraag van een van de m.r.-leden of het invoeren van een continurooster
en daarmee het beperken van het aantal verplaatsingen, niet als maatregel
zou kunnen dienen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Op dit moment blijven al veel kinderen over. Om nu ook de anderen te
verplichten over te blijven, geeft mogelijk onrust en onnodige discussies.
Men vraagt zich af of de maatregel niet zwaarder is dan het voordeel, die
te behalen is.
Het invoeren van een continurooster wordt op dit moment niet verder
besproken. Andere maatregelen als het verspreiden van de leerlingen
tijdens de t.s.o. heeft mogelijk meer effect.

4.

Meivakantie
Gezien de bijzondere situatie van dit moment vraagt de directie zich af, als er
besloten wordt na de meivakantie de scholen in enige vorm weer op te starten,
de meivakantie te verkorten. .
Er zijn drie opties ingediend.
Optie 1: De meivakantie blijft onveranderd. Vrij voor leerkrachten en leerlingen.
Optie 2: In de tweede week van de meivakantie vindt afstandsonderwijs plaats.
Optie 3: De meivakantie wordt met een week ingekort. Leerkrachten en
leerlingen gaan na 1 week weer naar school.
De meningen worden uitgewisseld. Er is eventueel onderscheid te maken tussen
onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
Het team kan zich vinden in optie 1 en 2.
Afgesproken wordt de meivakantie voor de leerlingen te laten zoals die gepland
stond. Ook als er besloten wordt dat de scholen eerder open mogen. In de
tweede week van de meivakantie worden 1 of 2 studiedagen gepland voor de
leerkrachten.
Tijdens de vakantie is er gewoon de geplande opvangmogelijkheden. De
verantwoordelijkheid ligt bij de organisatie voor de b.s.o.

5.

Schoolondersteuningsplan
Dit plan is ingediend omdat het instemming van de m.r. nodig heeft. De
instemming wordt verleend.

6.

Parro evaluatie
Het is prettig dat we de pilot met dit programma konden starten voor de
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uitbraak van het coronavirus. Het verder invoeren van dit programma gaat
volgend schooljaar gebeuren.
7.

Schoolplan
Het bespreken van de acties die in het schoolplan genoemd staan, stond
niet op de agenda. Veel zaken zijn de afgelopen periode anders gegaan dan
voorzien. Er zijn veel ontwikkelingen geweest, die niet in het plan vermeld
stonden, zoals de invoering van de Chromebooks het afstandsonderwijs en
het eigen maken van de diverse software om het afstandsonderwijs
mogelijk te maken..

8.

Ouder-enquête
Veel ouders zijn tevreden over de betrokkenheid en de communicatie van
de school. Leerkrachten en directie krijgen veel complimenten. Duidelijk is
wel dat door het langer duren van het afstandsonderwijs het voor ouders
steeds pittiger wordt. De nieuwsbrief blijft de belangrijkste bron voor de
informatie.

9.
Rondvraag
Volgend schooljaar gaat ook de voorkeur uit naar twee weken meivakantie.

Actiepunt

Actienemer

Datum Ingebracht

Status /
Afgehandeld

Besluitenlijst opzetten en
bijhouden.

Secretaris

Gehele schooljaar

blijvend

Volgen tsobso

Allen

22-1-2015

RI&E

Directie

2-7-2019

31 maart

Document Veiligheid
herzien

Directie

Mei 2019

Mei 2021

Groei school/ TSO groei/
Financiën TSO

ouders

December 2019

Agenda 31 maart

Podiumkunst

leerkracht

December 2019

Agenda 31 maart

Tips/ aanbevelingen
tevredenheidsonderzoek

Directie/MRouder

Januari 2020

Agenda 31 maart
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Pitch schoolplan

Directie

Januari 2020

Agenda 31 maart

Pilot Parro evaluatie

Directie

Januari 2020

Agenda 25 mei

Besluitenlijst
Begroting 2019 goedgekeurd

November 2018

Akkoord met de uitgangspunten
van het formatieplan

Maart 2019

Geen noodzaak om schooltijden
aan te passen

Maart 2019

Document veiligheidsbeleid

Mei 2019

Document burgerschap

Mei 2019

Document kwaliteit

Mei 2019

Schoolgids, jaarplan en
jaarverslag goedgekeurd

Juli 2019

Activiteitenplan vastgesteld

Oktober 2019

Activiteitenplan getekend

December 2019

Begroting 2020 goedgekeurd

December 2019

Schoolondersteuningsplan
goedgekeurd

April 2020
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