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Mededeling van Tineke:
Op dit moment zijn alle groepen bezet, maar bij ziekte van leerkrachten kunnen er problemen ontstaan.
Op dit momenten zijn er geen invallers te krijgen. Wij proberen per situatie kijken naar de beste oplossing
maar wij sluiten niet uit dat er op een gegeven moment groepen naar huis gestuurd moeten worden.

Voortgang groep 4 en 5:
Tips:
- Groep 4 is erg groot. Vooral ‘s ochtends bij de inloop. Lokaal erg klein. We bespreken dat er samen met
de leerkracht nogmaals naar de indeling van het lokaal wordt gekeken. Ook de inloop wordt besproken
tijdens een koffieochtend.
- Groep 4 krijgt nog geen huiswerk. Er wordt gesproken over spelenderwijs leren.
- Groep 5 is een drukke groep. Bepaalde leerlingen zijn erg druk tijdens de verwerking.

Tops:
- groep 4: De juffen zijn een goed team, ze pakken het goed aan.
- groep 5: Anja doet het goed. Fijne gesprekken gevoerd.

Het voorstel is om de gezamenlijke start (voorheen inloop) in de onderbouwgroepen (1 t/m 4) met
inschrijflijst te doen, om de drukte te voorkomen. Hierover later meer.
Huiswerk voor groepen 3 en 4 stopt, buiten Snappet en thuis lezen om. Omdat we van mening zijn dat
kinderen op school moeten leren en thuis ook vooral moeten spelen. Hier zal binnenkort een uitleg over
gegeven worden in de ouderkamer.

Ouderparticipatie:
Ouder-opmerkingenbox meer gebruiken. Formuliertje kan door MR-leden meegegeven worden als er
ouders zijn die opmerkingen willen maken. Ook het mailadres van de MR kan gebruikt worden.

Aanpak agressie ouders:
Na botsing ouders buiten, is er een SISA-melding gedaan. Aangegeven dat dit bij volgende keer een “Veilig
Thuis”-melding wordt. Sindsdien worden de gesprekken met deze ouders in ieder geval op een rustige
manier gevoerd. Er zijn afspraken gemaakt met ouders van de leerling die in een andere klas geplaatst is,
waar deze ouders zich aan moeten houden. Momenteel lopen Tineke en/ of Merel dagelijks extra buiten
tot de rust wat wederkeert.

OV-kaarten:
OV naar uitjes wordt 2 maal per jaar voor een groep vanuit school betaald. Daarna dienen kinderen zelf
OV-kaarten mee te nemen. Volgens de oudergeleding wordt dit niet zozeer als probleem gezien.
Vanaf dit jaar werken we met groepskaarten. Ook is het weer mogelijk om Buzz010 te gebruiken.

LTU/ Vakleerkrachten:
Engels in groep 3 t/m 5 is geschrapt en vervangen door taaltheater. Voor de bovenbouwgroepen is Engels
gestart met een nieuwe leerkracht. Ook zijn wij voor de groepen 1 tot en met 5 gestart met een nieuwe
leerkracht voor techniek.

Daltonvisitatie:
Er zijn een aantal ouders nodig voor een gesprek over Dalton op de Globetrotter op de dag van de
Daltonvisitatie. De visitatie is op 9 oktober. De directie zal de MR en de OR uitnodigen voor dit gesprek.

Rondvraag:
- Hebben wij een samenwerking met de huiswerkbegeleiding bij De Hef? Wij hebben als school niks te
maken met huiswerkbegeleiding bij De Hef. Vanuit ouders is er wel vraag naar huiswerkbegeleiding.
Wellicht iets om hier op school ook te starten?
- Is het mogelijk om kortere schooltijden aan te houden? Het is niet mogelijk om een continurooster met
dagen tot 14u in te stellen, in verband met de LTU-uren.
- Voor de volgende keer graag nog input van andere klassen (niet alleen groep 4 en 5) over feedback over
hoe het gaat in de andere groepen.
- Kan de school nog hulp gebruiken in de vorm van leesouders? Er komt binnenkort meer informatie over
inzet van leesouders en eventuele andere ideeën rondom werkdrukverlaging.

