
Maandag 19-04-2021

Aanwezig: Jan, Eline, Lea en Joyce

Rapportfolio
Uitgesteld vanwege corona en de situatie op school, met het wegvallen van collega’s.
Planning is om begin volgend jaar evengoed te starten. Dit is ook mogelijk.

Formatiebespreking
Is in ontwikkeling. Het begrotingsgesprek heeft vorige week plaatsgevonden, van daaruit
wordt het plaatje verder ingevuld. De plannen worden eerst met de MR gedeeld, en daarna
met de rest van de school.

Opzet vakanties en studiedagen gedeeld
*maandagen en vrijdagen (Renée?)

Muzieksubsidie
Vanuit subsidies hebben we drie weken Darbuka les gehad van meester Chris.
Vanaf deze week worden dat wekelijkse muzieklessen van juf Claudia, tot de zomervakantie.

Zelftesten
Zijn op school voor alle leerkrachten, zij mogen zich vrijwillig twee keer per week testen.
Deze testen zijn niet voor kinderen. Bij klachten leerkrachten zich testen via de GGD.

Digitale oudergesprekken
Positief, goed verlopen.

Portfolio
Sommige ouders vinden de inhoud summier. Leerkrachten geven aan dat dit mede komt
door de thuiswerk periode en de hectische opeenvolgende periode op school. Is per groep
verschillend.

Trendanalyse
Analyse n.a.v. cito resultaten. Samen bekeken met een medewerker van het OBD.
Onze focus zal de komende periode liggen op rekenen en begrijpend lezen.
In juni hebben wij de volgende trendanalyse, waar het OBD ook weer bij aanwezig zal zijn.
Wat zijn de verbeterpunten?

Verkeer
De verkeerssituatie rondom school wordt als onveilig ervaren na schooltijd. Automobilisten
raken gefrustreerd omdat ze moeten wachten, en gaan daardoor hard langs school rijden. Er
heeft een bericht in de nieuwsbrief gestaan. Bericht aan ouders: Kom zoveel mogelijk met
de fiets of lopend! Een ouder heeft contact met de gemeente opgenomen, kunnen zij nog
iets betekenen?



IEP
De eindtoets wordt de komende twee dagen afgenomen bij groep 8.

Kamp
De klas is een bubbel en mag met leerkrachten op kamp. De kampeerboerderij heeft net
afgezegd, er wordt gezocht naar een alternatief. We gaan er in ieder geval mooie dagen van
maken met groep 7/8.

Koningsspelen
De kinderen mogen verkleed naar school komen. In de ochtend wordt er deels gewerkt.
Er is een speciale konings gymles (door juf Lianne van Sportservice Schagen). ‘s Middags
spelen alle klassen spelletjes in eigen klas (er wordt nog niet groepsdoorbrekend gewerkt
vanwege de corona maatregelen).

Rondvraag:
-Klankbord op de hoogte stellen. Nog behoefte aan een bijeenkomst? Actiepunt Renée.
-Contact met de GMR (i.v.m. notulen). Actiepunt Eline.
-Puin rondom school (wordt aan gewerkt, de gemeente komt het ophalen).
-Zijkant van de school weer opstarten met Clusius, na corona tijd.

Volgende bijeenkomst: 21 juni


