
Notulen vrijdag 14-12. 
Afwezig: - 
  
Voortgang groep 4/5: 
Positief over de bijeenkomsten. 
Concluderen dat de zorgen die er zijn in elke groep zorgen zijn. 
Ouders waarderen de inzet van Anja en Karin. 
  
Splitsing groep 1/2: 
Maandag zijn de ouders op de hoogte gesteld van het vertrek van Saskia. 
Joany vult Mariet aan en na de vakantie start er ook een LIO’er in de groep. 
Pia en Betty doen samen de groep 2 
Wytske blijft groep 3 doen. 
  
Werkdrukgelden: 
Cathy heeft uitbreiding gekregen per januari. 
Van het overige bedrag worden computers aangeschaft en de WIFI verbeterd.  

Vrijwillige ouderbijdrage: 
Het betalen via Ideal gaat goed. We achterhalen meteen de missende emailadressen. 
  
Ouders inzetten bij ons onderwijs: 
Tutorlezen is opgepakt door Karin en Pia. 
Edwarda gaat i.s.m. Malika ouders regelen voor de bibliotheek. 
Ouders ondersteunen tijdens overblijf, we hebben mogelijk meer ondersteuning nodig 
doordat het buitenspelen tijdens de overblijf gaat veranderen. De reden hiervoor is de 
kwaliteit van het Cruyfcourt. 
  
Behoefte aan scholing MR inventariseren: 
Elwin heeft op internet gekeken en de cursussen zijn op aanvraag. 
Elwin gaat contact opnemen met diverse partijen. 
  
TSO/BSO: 
Vandaag weer een gesprek geweest. Ijsvrij alleen voor onze school is niet rendabel. Er 
hebben gesprekken plaats gevonden met de Dacostaschool en de Nelsonschool. Tineke 
heeft maandag contact met beide directies. De locatie is dan een probleem. We gaan dan 
ook kijken naar wat Ijsvrij kan bieden voor excursies onder schooltijd. 
  
Donderdag komt Marco Pastors op bezoek om onze visie op het onderwijs te horen. 
Misschien kan hij hier ook een bijdrage aan leveren.  
  
Tevredenheid enquête: 
Standaardvragen zijn prima met de toegevoegde daltonvragen. Alle ouders krijgen een mail 
met hetzelfde wachtwoord zodat de enquêtes ingevuld kunnen worden. Rond 9 januari 
wordt de enquête verstuurd en dan is er 3 weken de tijd om de vragen te beantwoorden. 
  
 



IEP: 
Vanuit het bestuur mogen we kiezen tussen de CITO-eindtoets en de IEP-toets. De IEP is 
kindvriendelijker. De Opbouw is van makkelijk naar moeilijk en er wordt rekening gehouden 
met het taalniveau.  Ze werken met een eigen scoringssysteem. IEP gaat dit jaar in en wordt 
de eindtoets. Het CITO-leerlingvolgsysteem blijft wel gebruikt worden. 
  
W.V.T.T.K. 
Monique: Ouders willen graag weten hoe het eten tijdens het groep 8 kamp geregeld wordt. 
Voor concreet antwoord ga naar Frank of Kares. 
  
Ziekmeldingen via de App werken goed. 
  
Parnassys: Wanneer gaat dit werken? Dit gaat werken zodra alles compleet is. 
  
Volgende keer: 

-          Notulen printen. 
-          Voortgang groep 4/5. 

  
 


