
 
 
Datum: 11 januari 2021 
Tijd: 19.30 uur 
Aanwezig via Meet: Jan, Eline, Joyce, Lea en Renee 
 

- Notulen goedgekeurd 
 

- Expliciete directe instructiemodel 
N.a.v. het bezoek van Paula Heemskerk hebben we besproken het expliciete directe 
instructie model actief in te zetten tijdens onze lessen op Snappet. Gedurende het 
schooljaar zullen we hier zowel individueel als met het hele team in worden begeleid. 
Meer informatie: 
http://www.directeinstructie.nl/ 
https://www.youtube.com/watch?v=n5EV76FU8_U 
 

- Besluit Mijn Rapportfolio 
We hebben ervoor gekozen om Mijn Rapportfolio de komende tijd ‘achter de 
schermen’ in te vullen, zodat we daar in september in alle groepen mee kunnen 
starten. We vragen hiervoor hulp aan zowel de MR als aan de Klankbordgroep, zodat 
we ook goed weten waar de behoeften van de ouders liggen. 
https://www.youtube.com/watch?v=OCpax0tlCno 
 

- 1 oktobertelling 
Prognose voor de komende jaren. We blijven nog even stabiel, maar vanaf 2023 is 
de verwachting dat het leerlingenaantal sterk daalt. Tijdens het formatiegesprek met 
Renee en het bestuur, in januari, wordt dit punt besproken. Dit moet goed in beeld 
blijven, mocht anders organiseren nodig zijn.  
Renee zorgt voor een mail naar ouders of er nog broertjes, zusjes of andere kinderen 
zijn die nog moeten worden aangemeld voor school.  

 

 
 

- Thuisonderwijs 
Samenvatting van hoe het onderwijs op dit moment vorm wordt gegeven. Er is een 
opbouw te zien vanaf de kleuters, waarbij de hogere klassen steeds langer online 
aanwezig zijn met de leerkracht. Iedere week is er een groepsbespreking met de 
groepsleerkrachten, directie en IB, zodat we alle kinderen goed in de gaten houden. 
Wat loopt er en welke punten hebben meer aandacht nodig?  
 
 
 

aantal leerlingen per 01/10/2021  87 kinderen 
groepen  4 combinatieklassen  
verwachte leerlingenaantallen 2021, 
2022, 2023, 2024 

 87 91 76 70 

http://www.directeinstructie.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=n5EV76FU8_U
https://www.youtube.com/watch?v=OCpax0tlCno


 
Rondvraag 

- Renée heeft een groep MR aangemaakt binnen Social Schools, zodat we op die 
manier makkelijk met elkaar (intern) kunnen communiceren. Het mailadres van de 
voorzitter wordt in principe alleen intern gebruikt. We houden het e-mailadres wel 
aan, op die manier kunnen de MR leden ook in de Drive komen en kan er externe 
communicatie plaatsvinden. Renee zorgt ook voor een AC en KB groep.  

 
 
 


