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1.  Opening vergadering 
 

 
2.  Vaststellen agenda 

 
 

3.  Ingekomen post 
 

Mail van andere kandidaat: vond het jammer dat hij niks meer gehoord had. Allemaal netjes opgelost verder. 
  

 
4.  Mededelingen vanuit de directie 

 
* Schoolreis: kon gelukkig doorgaan! Was leuk, genoeg ouders mee, bijna alle ouders hebben ook betaald. 
Ouders die nog niet betaald hebben zijn persoonlijk gebeld.   
* Kennismakingsgesprekken achter de rug: zijn naar tevredenheid verlopen. Afwegingen tussen meet&greet 
overslaan en dus mogelijk de kennismakingsgesprekken naar voren halen? Deze waren nu vrij laat.  
* Kinderboekenweek achter de rug. Markt en voorleeswedstrijd was leuk, prima en beheerst. Bewust gekozen 
om geen projectweek eraan vast te plakken om zo de nadruk te leggen op wat belangrijk is bij een 
Kinderboekenweek: lezen en boeken.  
* Studiedag maandag na de vakantie goed verlopen. Team is hard aan het werk gezet. 
* Schoolschaatsen: leuk en goed verlopen. Was een succes. 
* Aanstaande donderdag de Audit: drie directeuren van andere scholen binnen de stichting komen de school in 
en gaan een aantal lesbezoeken doen en gaan gesprekken aan met leerkrachten, kinderen, IB en directie. 
Gesprekken met ouders gaan nu niet door vanwege Corona.  
* Stand van zaken NPO: inmiddels is een aantal dingen in gang gezet: onderwijsassistent voor 4 dagen, derde 
kleutergroep is opgestart, aantal licenties aangeschaft en in werking gezet voor kinderen die dat nodig hebben 
(Bareka, Bereslim, Letterster), 20 laptops aangeschaft. Nascholing gestart voor het team over 
klassenmanagement en formatief evalueren en feedback. Afgelopen donderdag is er een doorloop geweest van 
externen zodat zij een beeld hebben. Vrijdag erna een kickstart gehad waarna er nog meer bijeenkomsten 
volgen. 
* Verkiezingen leerlingenraad gestart en gekozen.  
* Nieuwe Corona maatregelen binnen het onderwijs: 1,5 meter, onderwijspersoneel probeert zoveel mogelijk 
thuis te werken, teamdagen en studiedagen vinden niet fysiek maar online plaats, ouders en verzorgers komen 
niet in de school tenzij het niet anders kan, alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar, vieringen 
zoals Sinterklaas en kerst vinden zonder externen plaats etc.  
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* Het doorgaan van het onderwijs: geen kinderen meer thuis. Lukt ons gelukkig aardig intern op te lossen. 
Levert wel extra druk op voor collega’s die hun eigen taken hiervoor op moeten geven.  
 
 

5.  Verslag 21-9-2021  
  

Mw. De Lange maakt een herformulering over een zin die niet goed genoeg verwoord staat.  
  
6.  Protocol Medisch handelen 

 
Is nagelezen en nagekeken. Wordt aangepast. 
 

 
7.  Nieuwe groep 1/ 2 C 

 
Nieuwe groep 1c is gestart, omdat anders de andere kleutergroepen overvol zouden raken: 30+ kinderen. 
Vooral met het maken van een kring met het nieuwe meubilair is dit niet te doen omdat de stoelen breder zijn. 
Mevr. Berghuis bood zich aan alleen kan zij niet fulltime werken. Dit is opgelost door Mevr. Barents de 
resterende twee dagen voor de groep te zetten maar het is niet gewenst om dit structureel zo te houden in 
verband met de andere taken van Mevr. Barents. De 1c groep geeft lucht aan de andere kleutergroepen 
waardoor individuele aandacht beter mogelijk is. 
 
 

8.  Rondvraag 
 

- Indien mogelijk zou het fijn zijn als er (beter) gecommuniceerd wordt naar ouders m.b.t. verdeling 
klas/inval/opvang bij een zieke leerkracht. 

 
 

9.   Sluiting vergadering 
 

 


