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 Notuleerrooster 
 
Inventariseren 
rondvraag 

Lucienne-Kevser-Kadir-Aruna-Matthijs-Jill-Najat 
 
Rondvraag? Maaike 

 

1 
17.15- 
17.25 

Notulen  Vaststelling notulen extern gedeelte d.d. 
28-01-2019 gemaakt door Najat 
 
Uit de vragen over plan: Document dat de 
onderwijskwaliteit bewaakt- hebben we dat? 
Formulier moet nog gemaakt worden en het moet 
in het schoolplan opgenomen worden. 
 
Goedgekeurd. 
 

ter besluitvorming 

2 
17.10- 
17.15 

Mededelingen 
directie 

- Nieuwe koersnotitie: half april verwacht. 
- Uitkomst tussenevaluatie verzuimprotocol: 

behandeld in team en in stuurgroep. Het is 
een verbetering: minder laatkomers en het 
registreren gaat goed. Verbeterpunten: 
melding van zieken in de klas moet wat 
eerder; als er een melding gaat naar een 
ouder dan wist de leerkracht dat niet- nu 
wel. Prikacties helpen wel. Vera heeft 
gesprek met expert over het protocol om 
het nog verder te verbeteren. 

- Werkverdelingsprotocol is nieuw. Maaike 
en Peter spreken door hoe ze dat gaan/ 
kunnen aanpakken. PMR gaat er daarna 
over in overleg. 

- Moet een nieuwe schoolgids komen. Kan 
ook worden gemaakt door 
www.scholenopdekaart.nl. Hij gaat gelden 
als er instemming is van de 
MR-oudergeleding. Dit komt op de 
volgende vergadering.  

 
 

ter info 

3 
17.15- 
17.25 

Formatie 
 

Kennisnemen inzake formatie nieuw schooljaar 
2019-2020 

ter advies 

http://www.scholenopdekaart.nl/


 
Begroting is de onderlegger. We zakken 3.1 in 
formatie. Proberen we te doen door natuurlijk 
verloop maar 3.1 is teveel in een keer. Aanvraag: 
uit een ander potje 1 fte financieren. Daar is geen 
rek in. Andere optie: herverdelingsmiddelen 
kunnen anders georganiseerd worden door niet te 
kijken naar het Brinnnummer. Ferdinand zit in de 
werkgroep en hoopt daar iets voor elkaar te 
kunnen krijgen. We hopen dit voor mei voor elkaar 
te krijgen. Dit komt de volgende vergadering weer 
aan de orde. 
 

4 
17.25- 
17.40 

Jaarplan 2018-2019 Jaarplan 2018-2019: Resultaat op schoolniveau. 
Waar staan we nu? 
p. 1 Missie en de visie: wanneer start het traject 
over de visie/ missie met het team? 
 
Dit schooljaar starten we hiermee. Dat kan pas 
nadat de koersnotitie bekend is- daarna plant 
Ferdinand meerdere sessies in. 
 
p. 3 Hoe stelt onze school vast dat we in staat zijn 
gedrag te reguleren? (laatste bullet, tweede 
kolom). 
 
Dat is heel erg moeilijk en nog onduidelijk. Ook op 
bestuursniveau. Wij hebben wel PBS maar 
observatielijsten zijn er nog niet. 
 
p. 4 Tweede kolom: schoolplan. Hoe ver zijn we 
nu? 
p.4 Derde kolom: bovenschoolse tekst in 
ontwikkeling? 
 
We wachten op de koersnotitie en daarna kunnen 
we er weer mee aan de slag. 
 
 
p. 5 Uitwisseling leerkrachten- wat is daarvoor het 
plan? Komt het in de jaarplanning?  
 
Dit komt niet in de jaarplanning. Ferdinand is 
meer voor nut en noodzaak. Als er vraag is, dan 
kunnen we het organiseren/ regelen.  
 
p. 6 Digitale gesprekkencyclus: hoe ver zijn we? 
 
Het loopt. Ferdinand verwacht dat het gaat lukken 
een startgesprek en een klassenbezoek te hebben 
afgerond. 

ter info 



 
p. 8 Taal- en leescoördinator staat niet op de 
website. 
 
Gaat Ferdinand nog doen. Ambitie is de website 
ook in het Engels te vertalen- vanuit het bestuur. 
Zien wij de noodzaak (nog) niet van. 
 
p. 9 Tienerschool- zijn er plannen?  
 
Drie scholen hebben interesse. 
 
p. 10 Nieuwkomersklassen: passender aanbod; 
hoe gaan we dit doen? 
 
Is nog geen passender aanbod. Kinderen gaan 
naar Vogelnest of Kinderboom en daarna stromen 
ze in. Daar is nog niks extra’s. 
 
p. 11 Visie op ICT in het jaarplan: is daar een plan 
voor? 
 
Visie op ICT is afgelopen jaar mee aan de slag 
gegaan. Het ligt nu stil. Het krijgt in ons nieuwe 
schoolplan een plek. Het is wel zorgelijk, zowel op 
bestuurs- als op schoolniveau.  
 
p. 11 Wat zijn de basiseisen van ICT- 
vaardigheden? 
 
ICT- werkgroep bovenschoolsniveau: is in kaart 
gebracht of leerkrachten voldoen aan basiseisen. 
Het aanbod is er vanuit het bestuur nog niet. Er is 
wel een overzicht beschikbaar van een tijd terug. 
 
p. 12 Educatief partnerschap: wordt de 
samenwerking beschreven en besproken?  
 
De samenwerking moet ook in het schoolplan 
staan en op dat moment wordt het besproken in 
de MR. Het document wordt aangeleverd vanuit 
het bestuur. De verwachtingen die we van elkaar 
hebben moeten daarin staan.  
 
p.12 Hoe ver zijn we met de leerlingenraad? Wij 
vinden dat het vanuit het team moet komen.  
 
Ria heeft het onder haar hoede. Zij zal die kar 
trekken, aangezien die raad vooral in groep 6,7 en 
8 actief is. Er is al wel een kinderraad in de Banne, 
maar geen leerlingenraad. Documenten van 



verschillende scholen zijn opgevraagd om in te 
zetten bij de omschrijving. Vraag van Lucienne: 
komt het in de MR? Matthijs zoekt het op in de 
statuten. 
 
 
 

5 
17.40- 
17.55 

Werkdrukgelden De aanpak werkdrukgelden zijn in het team 
geëvalueerd. De uitkomst wordt besproken en hoe 
nu verder? 
 
We krijgen 19900 euro erbij- dus 68.000 euro. Dat 
is bijna het salaris van 1 leerkracht.  
Hoe gaan we het besteden? Maken we een nieuw 
plan? Bevo houden we en assistent in de 
onderbouw ook. Vraag aan het team stellen: Zou 
het helpen een onderwijsassistent twee dagen te 
hebben?  Die vraag stellen we in de midden- en 
bovenbouw. Volgende vergadering komt het 
terug. 
 
 

ter info 

5 
17.55- 
18.00 

 

Rondvraag Maaike: hoe wordt aan de punten uit het jaarplan 
2017-2018 gewerkt, waar we nog niet aan de 
resultaatverplichting hebben voldaan? 
 
Zijn al besproken. 
 
Najat: Waarom valt gym vaak uit? Als Mieke er 
niet is, dan is er geen gym aangezien niet alle 
leerkrachten gym kunnen/ mogen geven. 
 
Volgende vergadering: Kan dat op een ander 
moment? De vergadering van 23 mei gaat naar 
dinsdag 21 mei. 
 
 

ter info 

 
 
 


