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Notulist: Marleen Oude Geerdink

Aanwezig

Rutger, Elise, Marthe, Ivo, Egbert, Niek en Marleen.

Egbert opent de vergadering met een gebed uit Mattheüs 6 vers 19- 21.

Goedkeuring notulen

Notulen worden goedgekeurd.

1. Algemene indruk team (welzijn, verlof, ziekte)

- Algemene indruk is dat we na de kerstvakantie weer goed gestart zijn.
- Het team is op dit moment bezig met het integreren van bewegend leren binnen school.

Hier is ook materiaal voor aangeschaft.
- Verloven (3) is een uitdaging als het gaat om het vinden van vervanging. Er is voor 1 van

de verloven een vacature open. Er zijn twee belangstellenden, maar de werkdagen
komen niet overeen.

- Het verlof zal waarschijnlijk intern opgelost moeten worden.
- Het team gaat enthousiast starten met de nieuwe wereld methode Davinci.
- Rutger gaat de teamleden uitnodigen voor een gesprek over de wensen voor volgend

schooljaar.

2. Terugkoppeling gesprek OV

- Het gesprek is door zowel school als OV als prettig ervaren.
- Er wordt door de OV en school wat onduidelijkheid naar elkaar ervaren.
- De OV geeft aan dat kamp en schoolreisje erg duur zijn, ze komen soms geld op de

begroting te kort. Dit zijn schoolactiviteiten. Een voorstel is om deze twee activiteiten
daarom bij school neer te leggen. Dit moet nog met de OV kortgesloten en uitgewerkt
worden.

- De OV gaat het komende half jaar alles op orde brengen en vanaf begin volgend
schooljaar heeft school gevraagd om budgettering en overzicht. De OV gaat dit regelen.

- Vanuit beide kanten is aangegeven dat de communicatie beter en compacter kan.



3. Plan schoolplein

- Het schoolplein wordt vernieuwd.
- De leerlingenraad is hierbij betrokken.
- Het groene schoolplein is voor nu te kostbaar in aanschaf en onderhoud.
- De nieuwe speeltoestellen worden binnen 6-8 weken verwacht.

4. Nieuwe toetsmethode DIA

- Stichtingsbreed is er gekozen voor een nieuwe toets. Dit om de resultaten van alle scholen
goed te kunnen vergelijken.

- De DIA toetsen zijn korter en minder talig.
- Er worden 4 onderdelen afgenomen: rekenen, woordenschat, begrijpend lezen en spelling.
- De DIA toets werkt met referentieniveaus.

5. AVG- beleid

- Bij de stichting is de AVG wetgeving geregeld met alle samenwerkingen binnen PCO.
- Bij services waarbij geen toestemming is via de stichting moeten ouders allemaal

toestemming geven dat hun kind van bv google maps gebruik mag maken.
- Bij google is er nu sprake van 2 staps verificatie binnen google. Personeel maakt hier nu

gebruik van zodat gegevens beter beveiligd zijn tegen bv. hacken.
- Papieren met gegevens van leerlingen moeten eerst versnipperd worden.

6. Schooladviezen groep 8

- De eerste 3 jaar worden de leerlingen door de basisschool nog gevolgd.
- Het is wenselijk dat de advisering klopt vanuit de basisschool.
- Op scholenopdekaart.nl staan alle basisscholen vergeleken, ook als het gaat om de

advisering in groep 8.
- Waar winst te behalen valt is de overdracht naar het voortgezet onderwijs. Deze worden

door ons gemaakt, maar er wordt opgemerkt dat hier niet veel mee wordt gedaan.

12. Wat verder ter tafel komt.

- Iedereen stuurt de pasfoto naar Marleen voor op de site.

Rondvraag

- Ivo geeft aan dat de statuten en het reglement van de OV gedateerd zijn, is dit voor de
MR ook zo? De statuten en het huishoudelijk reglement van de MR worden elk jaar
besproken. Het zou misschien een goed idee zijn om samen de statuten te bekijken.

- Marleen stuurt de statuten/ huishoudelijk reglement naar de bestuursleden.
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