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Opening
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2020-2021

In het plan wordt er geschreven over intervisie. We hebben op
dit moment geen intervisie met de leerkrachten onderling. Wel
heeft Anja Intervisie met de collega directeuren.
Warme overdracht vindt plaats aan het einde van het
schooljaar, tussen de oude en nieuwe leerkracht. Het is fijn
voor ouders om te weten dat dit aan het einde van schooljaar
plaatsvindt.
Voor kinderen met problemen wordt een plan voor kortdurende
hulp gemaakt. Deze is te vinden in de bijlage van het
schoolplan.
Tip om gesprekken te borgen door deze ook te laten lezen en
tekenen door ouders. Dit gebeurd nu al bij verschillende
gesprekken. Een verslag kan ook door een ouder gemaakt
worden.
Als leerkracht/directrice is het fijn als je een ouder met
feedback aanhoort. Wanneer het op dat moment niet goed
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uitkomt, je naar de ouder luistert en aangeeft dat je diegene
begrijpt maar je er op een ander moment op terug wilt komen.
Je maakt dan meteen een afspraak om erover te praten. Je
voorkomt op deze manier dat er in emotie gereageerd wordt.
De ingevulde uitspraken van de WMK*PO over de veiligheid op
school baren de ouders zorgen. Dit gaat om enkele uitspraken
van individuele leerlingen. Door de school is er iets gedaan
met deze uitspraken.
Het viel de OMR op dat er kinderen zijn die zich niet veilig
voelen tijdens de TSO (gemiddelde score is ruim voldoende).
Ouders merken dat nu de leerkrachten de TSO opvangen,
kinderen zich veiliger voelen.
Is een continurooster een optie? Bijv. invoeren vanaf 1 januari
(voor ouders gunstig i.v.m. kinderopvangtoeslag/BSO).
TSO

Wat wordt er gedaan met de bijdrage van ouders voor de
TSO? De TSO begroting moet besproken worden in het
nieuwe schooljaar. Er is bijvoorbeeld een grote kostenpost
voor bijdrage voor TSO ouders. Deze vervalt wanneer de
leerkrachten de TSO opvangen. Wat wordt hiermee gedaan?
Bijv. * Aardigheidje voor de leerkrachten voor het opvangen
van de TSO.
* Overschot besteden aan materialen voor de nieuwe school.
Wanneer deze periode langer gaat duren dan 3 weken moet er
gekeken worden naar de bijdrage van de ouders. De ouders
betalen wel een bijdrage voor de overblijf, maar het bedrag dat
normaal naar de TSO ouders gaat wordt in mindering
gebracht.

Begin schooljaar binnen het
team evalueren wat de opties
zijn voor een continurooster.
Wanneer we dit willen
doorvoeren is een
ouderpeiling verplicht.

 ‘Onderwijs van de toekomst

voor het kind van nu’

Kalender 2020-2021
- studiedagen
- planning MR
vergaderingen

Studiedag op 7 december → na sinterklaas, drukke periode
voor de kinderen. Vroeg in het schooljaar, waardoor nog
dingen afgesproken/geëvalueerd kunnen worden.
Terugkoppeling van dit soort afspraken kan via PMR (d.m.v.
mail naar OMR) met argumenten waarom ervoor gekozen is.
Vergaderingen 2020-2021
- 6 oktober 2020
- 17 november 2020
- 12 januari 2021
- 9 maart 2021
- 20 april 2021
- 22 juni 2021

Besteding werkdruk
geld.

Gebruikt door kleine groepen (van gemiddeld 20 lln.) te maken,
daar zit al het werkdruk geld in.
Erik komt volgend schooljaar weer bij ons gymles geven. We
krijgen ook een lio-stagiair.
De leerkracht voor ziektevervanging kan ook groepen/groepjes
ondersteunen op de dagen dat er geen zieken zijn.

Hoe nu verder?

Na de cursus die we vorig schooljaar hebben gevolgd, hadden
we allemaal zin om samen aan een goede MR te werken, deze
met elkaar op te bouwen.
Samenwerking, geen tegenwerking. Soms is feedback om
iemand ergens over na te laten denken.

Beleidsstukken versturen →
is dit mogelijk als document
waar notities in gemaakt
kunnen worden. Zo
makkelijker te
bespreken/bespaard geld.

Beleidsstukken → als document versturen.
terugkoppeling brief door
PMR → fijn naar aanleiding
van vorige vergadering.
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Verkiezingen?
Aftreedschema

-

Aan het einde van volgend schooljaar zijn Clarens,
Joyce en Suzanne herkiesbaar.
Joyce is volgende schooljaar weer voorzitter.

Cursussen of inhuren
expertise?

Volgen van een cursus, bijv. een vervolgcursus op de cursus
die wij al gevolgd hebben. Er bestaat ook een speciale IKC
cursus.
Clarens en Suzanne zijn aan het begin van het schooljaar naar
een netwerkavond van de ABO geweest over de
schoolbegroting. Dit soort netwerkavonden worden 2x per jaar
georganiseerd. Ook de OMR mag hier naartoe. Elke avond
staat een ander thema centraal.

Volgend schooljaar moet de OR
weer uitgenodigd worden om de
jaarrekening te bespreken.

Rondvraag

Nieuwbouw:
Er wordt op dit moment druk gewerkt aan de buitenruimten. Joyce en
Vivianne zijn benieuwd hoe de nieuwbouw er nu uitziet.

1 juli gaan Clarens en
Suzanne de nieuwbouw laten
zien aan Joyce en Vivianne.

Leerlingenraad:
Olivier is naar de overkoepelende leerlingenraad geweest om
daar te vertellen over een actie (voor het goede doel) die we
volgend schooljaar gaan uitvoeren in het IKC. We hebben
ervoor gekozen om aandacht te besteden aan de buurt rond
het IKC. Elke klas doet een andere actie. Olivier heeft dit in de
vorm van een taart gepresenteerd. Elke actie werd
weergegeven in een punt.
Afscheid groep 8:
-

Dinsdag barbecue groep 8 en collega’s, met bonte avond en
verstoppertje in de school.
Vrijdag (ipv donderdag) liedjes zingen voor de onderbouw
(groep 1 t/m 5)
De laatste schoolweek maandag musical in Concordia en
dinsdag in gala lunch, bubbels en rode loper.

