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1. Opening vergadering  
  

2. Vaststellen agenda  

 
- Audit  

- SOP (schoolondersteuningsprofiel) 
  

3. Mededelingen vanuit MT  

 
- Kinderen uit groep 7 zijn op kamp geweest, was gezellig, is goed gegaan 

een geslaagd jaar. 

- Koningsspelen zijn geweest, boven bouw had dit jaar korfbal was geslaagd, 
de dag is goed verlopen. 

- Groep 8 heeft de route 8 gedaan, 9 aparte onderdelen en alle kinderen 
hebben alles gemaakt. (is i.p.v. de cito toetsen) 

- Deze week aan de slag met het werk verdelingsplan. 

- Zijn bezig met burgerschapsvorming, er is een plan gemaakt met 6 
kerndoelen. 

- MT is bezig met de kwaliteitskaarten, per vak een kaart met de instructies 
hoe het op de APS gehanteerd word. 

 

  
4. Gedrag tijdens de pauzes op het plein, vervolg  

 

- Mw. van der Maas geeft dat er aan 2 sporen beleid voor de veiligheid op 
het schoolplein, eerste spoor per direct en tweede spoor is langere termijn 

om te kijken hoe we de kinderen meer uit te kunnen dagen. 
Spoor 1: er loopt altijd iemand van school met een hesje buiten op het 

plein zichtbaar voor de kinderen. 

KSH heeft wat moeite met de bezetting dus is fijn dat er vanuit school ook 
iemand rond loopt. 

Lange termijn word nog over nagedacht hoe het in te regelen. 
Er komt een vervolg voor het lange termijn doel 

 

Update: nieuwe plein   
 

- Mw van der Slikke vertelt dat er 2 afspraken zijn geweest met schoolplein 
leveranciers, waren hele enthousiaste gesprekken. 

We wachten op nog een 3de partij, ze gaan beide alvast een offerte 

opstellen. 
Het doel is een uitdagend schoolplein en het visitekaartje. 



Over de ophoging van het plein word nog nagedacht i.v.m. de extreme 

verzakking in de omgeving. 
We gaan door met het promoten van het ANWB plein actie. 

 
  

5. Notulen 19-04-2022  

 
- De notulen zijn goedgekeurd. 

  

6. Onrust onder ouders. Vervolg. 
 

- Mw van der Slikke geeft aan weinig aanwezig geweest te zijn de afgelopen 
week rondom school en niet veel nieuws heeft opgevangen. 

- Bericht van Mw Barends over ouders in school had net een andere 

toonzetting, er is een aangepaste versie verstuurd. 
 

  
7. Vergroten ouderbetrokkenheid  

 

Resultaten tevredenheidsonderzoek.  
- Uit de enquête komt de bevestiging van de punten waar de school al hard 

aan werkt zoals uiterlijk school/plein en de communicatie.  

 
8.  Rondvraag 

     
- Mw Mertens: Heeft onze school ooit iets gedaan aan de avondvierdaagse? 

In het verleden wel maar je wordt verantwoordelijk gehouden voor de 

kinderen die meelopen, als ze bij je op school zitten, ook als ze niet 
officieel meelopen. 

Dus als er onderweg problemen ontstaan komt het op de naam van school 
helaas. 

Mw van der Slikke heeft het neer gelegd bij buurtwerk zodat de 

verantwoording bij hun ligt. 
Misschien voor volgend jaar via het buurtwerk. 

- Dhr Wierenga geeft aan dat de NPO gelden gelezen moeten worden en 
tussen door met elkaar deze kunnen bekijken en bespreken. 

- Dhr Wierenga leest een stukje voor van de Burgemeester over 

instemmingsraad. 
- 21 juni is de laatste MR vergadering en dan eten we gezellig samen met 

elkaar dit jaar het voorstel voor uiteten na kort overleg. 

- Schoolgids en verdeling volgend overleg 
 

  
9. Audit / SOP 

 

- Audit heeft plaats gevonden door de hele school. 

De evaluatie is bekeken en besproken en aangepast op verzoek, hierna 

definitief gemaakt. 

MT is bezig met doelen stellen wat er moet worden verbeterd. 

Het plan om de doelen te bereiken wordt nu besproken, het tijdsbestek en 

de uitkomst. 

Het zijn meerdere punten waar sommige prioriteit krijgen en sommige op 

langer termijn zullen worden behaald. 

Dhr Wierenga geeft aan dat erbij ook bij de stichting is gevraagd om mee 

te denken. 



De school gaat aan de slag om het smart en haalbaar te maken. 

Overeenstemming met elkaar is helder. 

 

SOP: 

 

- Mw Mertens geeft aan dat er goed op moet worden gelet dat kinderen na 

de taken niet de spelletjes online gaan doen, goed punt om aan te tikken. 

Stukje pauze wat kijk je tijdens de eetpauze, Let op wat je kijkt beter 

leerzame filmpjes zoals klokhuis, jeugdjournaal dan Disney+ 

- Mw Bozuwa vraagt na hoe teams staat ingesteld i.v.m. gebruik onder 

lessen. 

- Lekker fit is uitgebreid met een heel team 
 

10. Sluiting vergadering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


