Notulen 18 januari 2021
Aanwezig: Sirvan, Graciella, Veerle, Rogier en Janna
Notulist: Veerle
Opening:
De vergadering is deze keer via Teams in verband met de lockdown.
Mededelingen:
Sirvan heeft de ouders vandaag een mail gestuurd over de vervanging van groep 3. Helaas is
er geen externe gevonden. Dit gaat opgevangen worden door Yvonne T (twee dagen) en
Hante (drie dagen). De woensdag in groep 7 gaat ingevuld worden door Sanne. Er wordt niet
meer gezocht naar externe vervanging maar mocht deze toch nog komen, dan zal deze niet
voor groep 3 worden gezet maar kan er wellicht ondersteund worden.
Notulen:
Deze zijn nu goedgekeurd. Graciella gaat zorgen dat het op de website komen.
Algemene reguliere bespreekpunten:
Er is geen binnengekomen post.
DHS: We worden vanuit het crisisteam als school elke week op de hoogte gehouden.
Besturen hebben intern discussie over het wel en niet naar school gaan in de Coronaperiode.
Binnen DHS wordt het naar school van hele groepen of kleine groepen niet toegelaten, de
noodopvang uitgezonderd. Dit is met name belangrijk voor groep 8.
Terugkoppeling OR: De activiteiten in december zijn prima gegaan. De voedselbankactie was
een groot succes. De Or gaat nu aan de slag met het voetbalveld.
R.I.&E: het plan moet dit jaar opnieuw worden bekeken, dat moet elke vier jaar gebeuren. Er
is een plan van aanpak er worden dingen opgepakt. Sanne is de preventiemedewerker van
school.
Corona en afstandsonderwijs;
De noodopvang: er is veel vraag naar, meer dan in de vorige lockdown. De aantallen
verschillen tussen de 20 en 34 kinderen. Er zijn drie medewerkers aanwezig, dit zijn
voornamelijk de ambulante medewerkers zoals de onderwijsassistenten, gymleerkracht en
IB-er. Mochten we in de knel komen met medewerkers, dan kunnen we een beroep doen op
pedagogische medewerkers van de kinderopvang. Dit zetten we alleen in uiterste nood in.
Wat doet het met de ouders: veel ouders geven aan dat het best pittig is. De werkgever is
minder flexibel wat het zwaarder maakt. De ouders valt op dat er veel verschillen zitten
tussen de aanpak in de klassen. Dit klopt. Binnen de school hebben we afgesproken dat de
leerkracht zelf invulling geeft die passend is bij zijn/haar doelgroep.
Er is veel contact met de ouders. In sommige groepen zitten de leerkrachten in de ouderapp,
er komt feedback binnen via de mail of via Teams waarbij de ouders meekijken met hun kind
en zo vragen stellen. De ouders weten ons te vinden en zijn in dialoog met de leerkrachten.
We krijgen veel positieve reacties van ouders.

Wat doet het met het veiligheidsgevoel van leerkrachten: Uit de enquête van de RI&E komt
naar voren dat er sprake is van een eilandjescultuur. De professionaliteit in het team moet
omhoog. De aanpak van het thuiswerken en de verschillen hierin laat deze eilandcultuur ook
goed zien.
Er zijn zorgen met name over groep 8. Op 11 februari, met eventuele uitloop naar 19
februari in uitzonderlijke gevallen, moet er een definitief advies gegeven zijn. Hiervoor zijn
de midden-CITO’s belangrijk. Deze worden nu niet afgenomen en het liefst bieden we de
kinderen eerst minimaal een week fysiek onderwijs voordat er getoetst wordt. De vraag is of
dit nog kan. De leerkrachten van groep 8 zijn hier in samenwerken met de IB-er en directeur
hard mee bezig. De situatie verandert vaak en snel. Ook de datum van 11 februari zou
misschien nog op kunnen schuiven. Ouders worden goed betrokken in dit proces. Er is
overwogen om de kinderen naar school te laten komen voor de toetsen, dit mag niet van het
bestuur. Helaas is er nu nog geen duidelijkheid over te geven hoe dit verder gaat.
Begroting en NT2 gelden
Er is een beroep gedaan op de herverdelingspot om het gat in de begroting te dichten. Dit is
helaas niet goedgekeurd. Wel krijgen wij dit jaar 69.500 euro om NT2 onderwijs aan te
pakken. Dit is naast de eerdere subsidie van 18.000 euro. De verwachting is dat dit geld
volgend jaar ook binnen zal komen.
Binnen de school moet nu gekeken worden hoe het onderwijs voor NT2 vorm te geven en
welke andere gevolgen dit heeft. Er moet dan ook gekeken worden hoe de plusklasprojecten
zoals de legoleague, vormgegeven kunnen worden nu daar eigenlijk geen geld meer voor is.
Dit heeft grote gevolgen want ons onderwijs is gebaseerd op dit extra aanbod aan kinderen
die cognitief meer aandacht nodig hebben.
Als tip hiervoor komt nog om te kijken welke rol de OR hier in kan spelen.
Communicatie/ de enquête
In de vorige vergadering is er gesproken over communicatie en toen is er geopperd een
enquête af te nemen. Communicatie en ouderbetrokkenheid is een onderwerp waaraan de
school wil gaan werken zodra een ander punt (PLG) klaar is. Dit is nu nog niet het geval. Dit
punt blijft geparkeerd staan.
Rondvraag
De volgende keer graag het medewerkerstevredenheidsonderzoek op de agenda.
Sluiting

