
 

 

Notulen 2-11-2018 

 Afwezig: Fatma. 

 

Notulen vorige keer: 

Judith checkt eigen taakverdeling in de notulen 

  

Lekker fit: 

Ontwikkelingen lekker fit: 

Beneden komt een ‘Feyenoord hub’  op de plek van de oude voedselbank. Dit is een onderdeel van 

Feyenoord City. Er komt een afstemming met school en de Schoolsportvereniging.  Wij hopen dat ze met 

onze school starten. Dit is een initiatief voor de gehele wijk. Het is belangrijk dat de organisaties elkaar 

gaan versterken en niet elkaar gaan tegenwerken. Ze gaan met elkaar samenwerken. Bedoeling is dat de 

hub 01-01-2019 open gaat.  Meerdere sporten zijn hierbij aangesloten. 

  

De enige missende pijler van Lekker Fit is het water drinken. Met deze pijler willen we 19 november 

starten en op 20 november komt de wethouder kijken. Ieder kind krijgt een bidon in verschillende 

kleurtjes en de kinderen kunnen de gehele dag door water drinken. Wij willen dit tijdens het  eerste 

eetmoment gaan verplichten en hopen naar de gehele dag te kunnen gaan. Ouders worden 

geïnformeerd   d.m.v. email. 

  

De lunch wordt in januari onder de aandacht gebracht bij de ouders en de leerlingen. 

  

Voortgang van 4 naar 5: 

Merel gaat met zwangerschapsverlof. Pia gaat deze woensdag in groep 5 overnemen. Wytske draait de  

woensdag in groep 3. 

Groep 4 is de training aan het doen met Marit. Marit ziet een groot verschil. Als school kijken wij hier 

positief op terug. Het leerlingaantal in groep 4 is 30 leerlingen.  Ouders van leerlingen uit groep 4 geven 

tevreden reacties. Wel moet er geëvalueerd worden met alle ouders. Ouders zijn ook tevreden met de 

onderwijsassistent van groep 4. 

  

In groep 5 zit een nieuwe leerling. Deze leerling verstoort de balans maar hieraan wordt gewerkt. 

Bij inschrijving wordt gekeken naar de achtergrond en geschiedenis van een leerling maar deze informatie 

moet wel bekend zijn. Volgende keer spreken we een proefperiode af met leerlingen uit het buitenland 

waar niks over bekend is. De leerkracht past meerdere interventies toe om de rust te bewaken. De ouders 

van groep 5 waren tevreden tot de komst van de nieuwe leerling. Nu afwachten hoe dit verder gaat 

verlopen. 



 

 

  

Visitatie dalton: 

Vandaag is er in de maandinfo medegedeeld dat het certificaat nog niet is behaald. 

Er waren 2 scenario’s: je krijgt het certificaat niet of we komen over 2 jaar terug om te kijken hoe het 

gaat. Bevindingen komen overeen met onze bevindingen maar komt niet overeen met ons gevoel. 

Punten waar we aan moeten werken zijn: het klassikale onderwijs omzetten naar meer zelfstandig 

werken. Zelfstandigheid en feedback scoren heel goed. We moeten gaan werken aan de pijlers: 

verantwoordelijkheid en effectiviteit en doelmatigheid. Er moet een doorgaande leerlijn ontstaan op 

meerdere gebieden. Bazalt blijft ons hier de komende 2 jaar in begeleiden. 

 Merel mailt het verslag door. 

  

Huiswerk: 

Huiswerkbegeleiding van de Hef past niet bij onze visie. Wij zijn als school aan het zoeken naar een 

manier die past bij onze visie of via de feyenoordhub. Hierbij kijken we ook naar Gynzy of de Snappets.  

Behoefte aan scholing MR inventariseren: 

Elwin gaat zich verdiepen in inspirerende MR-cursussen terugkoppeling 14-12-2018. 

  

Jaarplan leerkrachten bespreken. 

Dit jaarplan in ontstaan naar aanleiding van een van-naarsessie. Waar staan we en waar willen we naartoe 

met het team. Dalton, taal en spelen leren lopen het hele jaar door. 

Rekenen komt van januari tot einde jaar. 

Wereldoriëntatie staat de eerste 3 maanden centraal. Blink wordt ook in de ouderkamer besproken 

omdat dit een andere manier van werken is. 

Muziek staat februari en maart centraal. 

  

TSO 

Voor TSO werken we nog steeds samen met BSW. Paul is nog steeds afwezig. BSW zorgt voor vervanging. 

Tineke en Merel hebben een bepaalde periode samen buiten gestaan. Dit is nu weer teruggedraaid naar 1 

directielid per dag. De groepen 3 en 4 spelen in de speeltuin en dit houden wij zo tot de kerstvakantie.   

  

BSO 

Kinderdam is onze BSO. Op deze BSO zitten weinig kinderen van onze eigen school. Het zou fijn zijn als er 

een BSO komt met alleen kinderen van onze school. Er is een gesprek geweest met Eisvrij. Hun visie past 

meer bij onze school. Maandag om 16.00 uur is er een bijeenkomst over om meningen van ouders te 

peilen. Kinderdam heeft wel gereageerd op deze mededeling, en worden uitgenodigd voor een gesprek 



 

 

maar met EIsvrij I.S.M. Humanitas zijn er plannen. Ook wordt er gekeken 

naar hun rol als vakleerkracht of tijdens vakantiescholen. 

  

Incident ouders: 

Er zijn verschillende maatregelen genomen om deze situaties voortaan te voorkomen. Deze situatie is 

opgelost met alle betrokkenen en hier wordt nog steeds aan gewerkt met meerdere instanties. 

  

w.v.t.t.k. 

Malika is voorlopig niet aanwezig. Cathy gaat dit vervangen. 

  

Agendapunten volgende keer: 

-          Hoe zetten we ouders in bij ons onderwijs > volgende vergadering.  

-          Werkdrukgelden. 

 


