
 

   

 

De notulen van 04-11-2020 worden vastgesteld  

Begroting + onderbouwing 
We overschrijden de begroting. Hier is vanuit D4W akkoord op. 

Het arrangement van de onderwijsassistente loopt af. De school krijgt nu zelf geld en kunnen 

bepalen zelf waar we het aan besteden. 

De kosten voor de Interim directeur staat nu nog volledig op schoolbegroting, dat wordt een 

andere regeling die door de D4w bepaald gaat worden. 

IB-kosten worden lager. 

De formatie is nu 0,6 volgend schooljaar 0,5 de directie heeft een nieuwe subsidie 

aangevraagd: schoolkracht. 

De stichting is eigen risicodrager. Kosten voor vervanging van zieken niet meer bij het 

vervangingsfonds, maar via een eigen reservering. Begrafenis of huwelijksfeest bijvoorbeeld 

kwamen al op kosten van school. 

Jaarplan (aanvullingen januari) 
 
Afgerond: continurooster 

EDI wordt bekostigd uit projectontwikkelingpot: Onderwijskwaliteit verbetering 

Ontwikkelen van goede ondersteuningsstructuur. 

 

Kerngroepen staan op elk teamoverleg gepland: Er is veel voortgang. 

Elke unit schrijft aan unitplannen waarin beschreven staat hoe er wordt gewerkt. Praktisch voor 

de rode lijn bij inval en opvolging. 

Groep 3 gaat van start met een nieuwe leesmethode. 

Inspectie (praatplaat) 
De inspectie komt niet nu bij ons langs. Er liggen nu goede plannen. Fijn om over een  half 

jaar/jaar te kijken wat het heeft opgeleverd.  

Directie licht de praatplaat toe: Kernwoorden als vertrouwen, gezamenlijke 

verantwoordelijkheid en ouders als partner 

1e pijler Alle kinderen optimale kansen met goed onderwijs op kernvakken 

2e pijler: kinderen zijn wereldburgers. Vaardigheden ontwikkelen, kennis ontwikkelen, 

zaakvakken. Houding: onderzoeken, waarderen, doorzetten nieuwsgierigheid 

3e pijler: gemeenschap, vreedzame school, relatie competentie en autonomie 

Tussen de pijlers staat de route waar we met het team mee bezig zijn.  



De verbindende paraplu is onze identiteit, wat we de kinderen gunnen en vanuit welke waarde 

en gedachte we dat doen. 

Wat vraagt dit van de organisatie? Wat zijn de energiegevers hierin? O.a. de lerende leerkracht. 

Transitie naar professionele cultuur. 

Ouder als partner: Samen om een kind heen staan. We hebben elkaar nodig. 

Cyclisch is continu verbeteren. Verandering is een onderdeel van wat je bent. 
 

Visievorming team 
 

Waarom zijn wij er als school?  

Oorsprong: We willen in de gemeenschap staan en er voor alle kinderen zijn. Verbindend.  
 

Schoolsluiting/Corona 
 
Dit punt is in de klankbordgroep besproken. 

De directie houdt de MR wekelijks op de hoogte. 

De Noodopvang is wel enorm opgerekt. Er ontstaat een overbelasting van de eigen achtervang. 

Groter aantal kwetsbare kinderen. Nu meer in het vizier. Meer kinderen in de knel. 

GMR  

Of er een ouder of leerkracht ingebracht moet worden bepaalt de GMR. Niet noodzakelijk een 

MR-lid. Momenteel geen vraag uit de GMR. We schuiven het door naar het nieuwe jaar. 
 

 

 

 

 

 


