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Notulen Algemene ledenvergadering OV van 28 september 2015 

 
Aanwezig namens OV: alle OV-leden m.u.v. Karin, Daphne en Conny S waren aanwezig.  
Aanwezig namens de MR: Catja  
Aanwezig namens de leerkrachten: Alain, Jeanne, Helma, Antoinette, Jan vd W, Dimphy, Mariska, 

Helma, Jan (directeur) 
Aanwezig namens de ouders: 3 ouders waaronder het nieuwe OV-lid 
 
Opening 
Heidi opent de vergadering, ze heet iedereen van harte welkom en stelt vervolgens zichzelf, de leden van 
het OV bestuur en directeur Jan voor. 
 
N.a.v. de notulen van de vorige ALV 29 september 2014 
Geen bijzonderheden.  
 

Informatie MR door Catja Triou 
Catja stelt zich voor. Catja is voorzitster van de MR, Haar jongste zoon zit in groep 8 en haar oudste zoon 
is afgelopen schooljaar naar het voortgezet onderwijs gegaan. Dit zal voor haar, na een periode van vijf 
jaar, het laatste jaar zijn. Daarom draagt zij dit jaar het voorzitterschap over aan Niels Verkooijen. Catja 
en Niels nemen binnen het de MR het ouderdeel voor hun rekening. Namens het onderwijsteam nemen 
Jeanne en Alain deel in de MR. De directeur maakt geen deel uit van de MR, maar zal regelmatig 
aanschuiven bij de vergaderingen. Dit heeft meerwaarde, zo kunnen vragen direct gesteld worden. De 
MR houdt zich voornamelijk bezig met beleidszaken, ze bekijken o.a. de statuten en lezen protocollen 
door. Op onze school kent de MR een bredere invulling. Zo denkt de MR bijvoorbeeld ook mee over het 
klimaat op school o.a. op het gebied van pesten. En ze denken mee over hoe om te gaan met meer 
begaafde kinderen op onze school. De MR en de OV houden elkaar op de hoogte van hun activiteiten. 
De MR is er niet voor individuele zaken, hiervoor verwijst de MR de ouders naar de leerkracht.  
Catja ervaart haar deelname aan de MR als zeer waardevol. De MR is een nuttig orgaan binnen de 
school. Er wordt 5 à 6 keer per jaar vergaderd, een vergadering duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. Af en toe 
moet je thuis wat voorbereiden of doorlezen. Binnenkort zal een brief vanuit de MR uitgaan om een nieuw 
lid te werven. In de brief zal informatie staan wat de MR inhoudt. Mocht je belangstelling hebben, denk er 
dan eens over na en laat het de MR weten.  
 
Verslag Penningmeester  
Als OV zijn we een vertegenwoordiging van de ouders, we organiseren de leuke dingen, dit kunnen we 
doen door middel van de contributie. De contributie voor het schooljaar 2015/2016 kent geen verhoging 
en wordt vastgesteld op 18 euro.  
 

Angelique licht allereerst het resultaat van het afgelopen schooljaar 2014/2015 toe. 
Sinterklaas: kosten waren hoger dan begroot i.v.m. meer leerlingen en aanschaf van meer 

snoepgoed dan begroot  
Kerst: ·· kosten waren hoger dan begroot i.v.m. aanschaf van stof voor de kleding en er is voor 

iedere klas degelijke versiering aangeschaft 
Carnaval: ·· kosten waren hoger dan begroot, dit gezien er dit jaar meer prijzen waren en de 
    chips is door de OV betaald (jaar ervoor door de school) 
Pasen:   geen kosten, is door de school betaald 
Sport/doe/bosdag: geen kosten, is door de school betaald (koningsspelen) 
Verkeersexamen: geen kosten 
Jubilea:  meer kosten dan begroot ivm afscheid van Bert 
Verjaardagen team: bedrag kwam overeen met het bedrag dat begroot was 
Kosten afscheid OV leden: dit wordt meegenomen met volgende begroting i.v.m. het laat inleveren van  
     de bonnetjes 
Kosten schoolreis: ·kosten waren hoger dan begroot i.v.m. het ook voor de hogere groepen verzorgen 
    van een frietje met snack 
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Afscheidsfeest groep 8: de OV legt dit jaar voor het eerst een bedrag uit voor het afscheidsfeest, dit  
    betreft 5 euro per leerling.  

 
Het tekort dat is ontstaan is uit de reserves gehaald. Op de vraag hoe hoog de reserve is wordt  
geantwoord dat dit niet op het resultaat/de begroting staat maar dat dit wel opvraagbaar is bij de OV. De  
opbrengst van het kerstsnoep is voor de helft naar het goede doel ’t vergeten kind en voor de andere helft  
naar buitenspeelgoed gegaan. Er is uit de geraniummarkt 1000 euro bijgelegd voor de aanschaf van het  
podium op het leerplein. 
 
Begroting voor komend schooljaar 2015/2016 
Sinterklaas: gezien het steeds moeilijker werd om voor 5 euro iets fatsoenlijks aan te schaffen is 
    het bedrag verhoogd naar 7,50 en er wordt een bedrag voor snoepgoed uitgetrokken 
Kerst:   geschat op 200 euro, hopelijk wordt dat dit jaar niet overschreden 
Schoolreis: · begroot op 4 euro per kind, een maaltijd verstrekken aan de hogere groepen is  

afgelopen schoolreis niet goed bevallen, het valt niet mee om alle kinderen bij elkaar 
te verzamelen, het was lang wachten voor de kinderen op de friet en snacks. Tevens 
bleef er veel friet in de bakjes achter.  

 
De overige punten die geen te vermelden bijzonderheden kenden zijn terug te zien op het resultaat 2014-
2015/de begroting 2015-2016, welke opvraagbaar is bij de OV.  
 
Jaarverslag werkgroepen oudervereniging 2014-2015 door de voormalig secretaris 
 
Schoolfoto’s 
De eerste werkgroep die elk jaar als eerste van start gaat is de werkgroep schoolfoto’s. Afgelopen 
schooljaar is alles goed gegaan en waren er geen bijzonderheden. De opbrengst van de schoolfoto’s 
bedraagt ongeveer 80 euro en wordt bij de reserves opgenomen in het jaarresultaat. Dit jaar is het 
opgegaan aan de budgetoverschrijding van de kerst. Dit schooljaar zal de betaling voor het eerst via de 
bank gaan verlopen.  
 
Sinterklaas 
Sinterklaas wordt in samenwerking met de Stichting Kinderfeesten Bosschenhoofd gevierd. De aankleding 
van het leerplein voor de komst van de Sint wordt verzorgd door de werkgroep leerpleinversiering. Voor 
To, die gedurende lange tijd intensief betrokken was bij het SKB, was dit de laatste keer. De 
sinterklaasviering is goed verlopen. 
 
Kerstviering 
In de ochtend werden er lampionnen geknutseld. En ook dit jaar was er een actie om geld in te zamelen, 
enerzijds voor het goede doel ’t vergeten kind en anderzijds voor de school. De firma Lonka stelde lekkere 
snoepjes ter beschikking om te verkopen. Aan het eind van de ochtend werd de opbrengst bekend 
gemaakt, die bedroeg maar liefst 1200 euro, 600 euro voor het goede doel en 600 euro voor de school. 
De school heeft hiervoor buitenspeelmateriaal gekocht. ’s avonds was er de kerstmaaltijd, dit jaar 
gesponsord door de AH in Hoeven, Duo Penotti en onze plaatselijke slagerij van de Riet. Mooi om te zien 
dat zij de school een warm hart toedragen. Voor de hulpouders was er dit jaar meer werk, zo moesten er 
bijvoorbeeld broodjes afgebakken te worden en alles moest op schalen gedaan worden. Dit jaar zal 
hiervoor meer een beroep worden gedaan op hulp buiten de oudervereniging. Nadat alle buikjes rijkelijk 
gevuld was het tijd om de kerstfiguren te gaan zoeken tijdens een mooie kerstwandeling door het dorp. De 
weergoden waren ons goed gezind. Voor de verkeersregelaars was het aanpoten, ze vlogen van de ene 
post naar de andere. Ze hebben ontzettend hun best gedaan om alles goed te laten verlopen. De 
wandeltocht eindigde bij de kerststal, alwaar het kerstconcert volgde. Helaas was dit niet voor iedereen 
goed te horen. Mogelijk dat we komende kerstviering de kerk bij de viering betrekken. Afgelopen jaar was 
de kerk al bezet.  
Het was een nieuwe kerstviering. Dit betekende veel werk voor alle betrokkenen. Als iets voor de eerste 
keer is, is het niet verwonderlijk dat niet alles vlekkeloos verloopt. De kerstviering is uitgebreid 
geëvalueerd. Door de inzet van velen, binnen maar ook buiten de OV, is het een mooie kerstviering 
geworden.  
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Carnaval 
Carnaval wordt georganiseerd i.s.m. de stichting carnaval de Smoorfreters. Dit jaar was het thema Tis Ne 
Puzzel. Dit was goed te zien tijdens de kinderoptocht die elk jaar mooier en groter lijkt te worden. Na de 
optocht werd op het midzomerplein de Smoorfreter onthuld. Waarna iedereen op het leerplein kon gaan 
hossen op de muziek verzorgd door meester Richard. Tijdens binnenkomst kreeg iedereen een 
puzzelstukje om hun nek, het was de helft van een speelkaart, hiermee diende men op zoek te gaan naar 
de andere helft. Als ze hun helft gevonden hadden konden ze samen een zakje chips ophalen. Dit spel 
was een groot succes en voorkwam dat kinderen meerdere malen probeerden om een zakje chips te 
krijgen.  
Het feestgedruis werd onderbroken voor de prijsuitreiking. Alle deelnemers aan de kinderoptocht met een 
wagentje of een loopgroep hadden dit jaar voor het eerst een startnummer, dit zodat ze goed herkenbaar 
waren voor de jury. Deze kinderen ontvingen tijdens de prijsuitreiking allemaal een medaille. Hiernaast 
waren er bekers voor de beste drie loopgroepen en de beste drie wagentjes. Hiernaast is er ook nog een 
grote beker voor de beste leerlingengroep. Deze prijs ging naar groep zeven van meester Alain.  
Alle kinderen hebben hun best gedaan, de werkgroep wil kinderen stimuleren om zelf wat te maken of te 
bouwen vandaar de medailles en bekers. De kinderen die in de klas (groep) iets hebben gedaan kregen 
geen beloning. Mogelijk is dit contrast nu te groot en dit punt neemt de werkgroep mee voor volgend jaar.  
 
Geraniummarkt 
De Geraniummarkt heeft dit jaar € 923,00 opgeleverd. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. En dit met 
minder leerlingen. De geraniummarkt is goed verlopen, er waren een paar kleine bestel en uitgifte foutjes, 
die naar ieders tevredenheid zijn opgelost. Op de dag van de uitgifte was er goede hulp vanuit het team 
docenten. En dit jaar stond de markt voor het eerst aan de zonnige zijde van de school gestaan, wat zeer 
goed bevallen is!  
 
Koningsspelen 24 april 
Alweer voor de tweede keer was dit tezamen met andere Halderbergse scholen op het sportpark Albano 
in Oudenbosch. De organisatie was ook dit jaar grotendeels in handen van de gymleerkrachten, 
plaatselijke verenigingen en leerlingen van het Cios.   
De organisatie was dit jaar beter dan het voorgaande jaar. Het was een zonnige dag en de kinderen 
konden zich uitleven tijdens de verschillende sportactiviteiten en op de springkussens. De kleuters nemen 
niet deel aan de koningsspelen, dit vindt de OV gezien de grootschaligheid ook verstandig, maar mogelijk 
kan er wel iets meer invulling aangegeven worden gezien zij bijvoorbeeld wel het dansje leren. Veilig 
vervoer naar en terug blijft een aandachtspunt. Zeker als er naar het sportveld gefietst wordt. Alle 
verbeterpunten zijn door juffrouw Helma meegenomen. 
 
Schoolreis 
De schoolreis ging dit jaar voor de kleuters en groep 3 gingen naar Pukkemuk in Dongen. De overige 
groepen ging naar Toverland. De dag begon miezerig, maar later werd het droog. De kinderen konden 
zich naar hartenlust uitleven. Overal waren de gele T-shirts zichtbaar. Er hebben zich geen 
bijzonderheden voorgedaan.  
 
Leerpleinversiering 
Door de werkgroep leerpleinversiering wordt o.a. het leerplein opgefleurd in bijvoorbeeld het teken van de 
seizoenen, maar ook voor bijv. kerst en carnaval.  
 
Verkeer 
Een van de drukste werkgroepen is de werkgroep verkeer. Dit jaar stond er ook weer veel op het 
programma.  
 
Niet op de stoep fietsen! 
Aan de bovenbouw kant zijn door de werkgroep en leerkrachten kinderen aangesproken die over de stoep 
het fietsplein op wilden fietsen. Er werd op geattendeerd dat het gevaarlijk is voor de medegebruikers van 
de stoep, waaronder kleine kinderen. 
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Verlichtingsaktie 
We hebben deelgenomen aan de verlichtingsactie van VVN. Zijn we wel goed zichtbaar als we naar 
school fietsen? De werkgroep heeft de verlichting van de fietsen gecontroleerd. De kinderen werden er op 
geattendeerd dat al doet je licht het, het dan ook wel zaak is als je gezien wil worden, om het aan te doen.  
 
Verkeerskardag 
Dit jaar werd voor het eerst de verkeerskar van de gemeente Halderberge ingezet voor een verkeersles. 
Alle groepen kregen een verkeersles over oversteken op een zebrapad, gelijkwaardige en 
ongelijkwaardige kruispunten en over rotondes.  
 
Fietsexamen 
En natuurlijk het fiets verkeersexamen. Het theorie-examen was dit jaar erg pittig, niet iedereen haalde het 
de eerste keer. Maar voor het praktijkgedeelte slaagde iedereen wel meteen de eerste keer. En 
uiteindelijk heeft iedereen zijn diploma gehaald!  
 
Dode hoek actie 
Elk jaar weer een leuk en leerzame actie. En ook dit jaar weer met medewerking van defensie.  
 
Verjaardagenbord en verjaardagen team (leerkrachten, directeur, intern begeleider, conciërge) 
De verjaardagen van de kinderen worden iedere week op het bord geschreven net als de verjaardagen 
van de leden van het team. Op de dag dat de leerkracht zijn of haar verjaardag viert krijgen ze van de OV 
namens de kinderen een cadeau uitgereikt. Dit jaar was het cadeau een bon voor de Gall en Gall met een 
stel glazen en een kleine versnapering. Tevens krijgen de leden van het team van de OV namens de 
kinderen een kleine attentie op de dag van de leerkracht.  
 
Afscheid van meester/directeur Bert 
De dag ervoor viel het met bakken uit de hemel. Maar meester Bert had voor zijn afscheid mooi weer 
besteld en dat kwam er. Hij had zelf voor een Ridderfeest gekozen. Dit werd voornamelijk door een 
externe firma en het team georganiseerd, de OV hoefde niet veel te doen. Er heerste tijdens het feest een 
fijne sfeer en iedereen genoot, waarvan meester Bert en zijn familie het allermeest. ’s Avonds was de 
afscheidsreceptie waarbij leden van de OV de bediening voor hun rekening namen. De receptie werd druk 
bezocht. De OV heeft Bert, namens de kinderen, een Albelli fotoboek cadeaubon en een usb stick met 
alle foto’s genomen tijdens zijn afscheid gegeven. Dankzij de inzet van vele ouders, opa’s en oma’s 
konden we deze dag tot een succes maken, waarvoor uiteraard dank! 
 
Komend schooljaar 
De OV heeft er zin in komend schooljaar ook al deze activiteiten te organiseren. Lange tijd roept de OV al 
dat ze meer betrokkenheid wenst vanuit het team. Hier is gehoor aangegeven. Juffrouw Helma gaat de 
taak op zich nemen. Zij zal een brug vormen tussen de OV en het team.  
Net als het aantal leerlingen, krimpt de OV. Het is steeds moeilijker om nieuwe leden te werven. En 
daarom zal de OV steeds meer een beroep gaan doen op hulp van ouders buiten de OV. Maar niet alleen 
op ouders wordt nu al door de klassenouders een beroep gedaan, maar ook op oma’s en opa’s. Het is 
iedere keer weer mooi om te zien dat de OV samen met het team en al deze hulp van buitenaf iets moois 
kan neerzetten. Waarvoor dank! 
 
Verslag van de directeur 
 
Voorstellen 
Jan stelt zichzelf in het kort voor. Hij is 47 jaar oud, komt uit Breda. Hij heeft voornamelijk gewerkt op 
basisschool Vinkenbos in Sprundel. Hij heeft in Sprundel 18 jaar gewerkt, waarvan een groot aantal jaren 
als adjunct-directeur. Nadat hij, toen nog werkzaam in Sprundel, de opleiding tot directeur had gevolgd 
werd hij gebeld door de algemeen directeur van de Borgesiusstichting. Hij werd gevraagd of hij op onze 
school groep 8 wilde gaan onderwijzen. Dit omdat onze school behoefte had aan een ervaren leerkracht 
voor groep 8. Het vooruitzicht dat hij na twee jaar de huidige directeur, Bert, op zou kunnen volgen gaf de 
doorslag. Jan heeft de school leren kennen als een school waar ouders behulpzaam zijn, een school met 
een fijne sfeer en fijne leerlingen.  
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Hij is blij dat hij de overstap heeft gemaakt. Nu hij directeur is komt er veel op hem af bijvoorbeeld vragen 
van ouders, het dagelijks bestuur van de school, bezoek van de inspectie en de algemeen directeur. Het 
is heel druk maar ontzettend leuk.   
 
Plannen voor komend en komende schooljaren 
De oudervereniging is veelal gericht op de praktijk. Jan wil daarom inzoomen op wat er achter de 
schermen op school allemaal gebeurt. Er zijn lange en korte termijn plannen gemaakt.  
Het schoolplan is een lange termijn plan, waarin de plannen zijn opgenomen die nodig zijn om te zorgen 
dat je als school over vier jaar staat waar je nu voor ogen hebt om dan te staan.  
 
Terugblik op 2014-2015 
Het jaarplan is een voorbeeld van een korte termijn plan. De volgende punten stonden in het jaarplan van 
schooljaar 2014-2015 
 
Integreren van de peuterspeelzaal en BSO binnen onze organisatie 
Dit is gelukt. 
 
Werken met groepsplannen 
Ouders zijn hierover tijdens de afgelopen informatieavond geïnformeerd. Voor de belangrijkste vakken 
waaronder bijv. rekenen en begrijpend lezen zijn de leerlingen ingedeeld in drie stromen.  
Aan het groepsplan stelt het team steeds hogere eisen , de gewenste te behalen norm qua de te behalen 
resultaten wordt elk jaar opgehoogd. De gestelde norm van 75% van de leerlingen score I, II of III bij de 
afgenomen cito-toetsen voor deze belangrijkste vakken, is afgelopen jaar gehaald! Volgend jaar wordt de 
norm opgehoogd naar 80 %. 
 
SEO, sociaal emotionele ontwikkeling 
Onze school is een kanjersschool, dit is iets waar we als school ook iets aan willen doen. Zie meer info 
over vooruitzicht 2015/2016. 
 
Klassenbezoeken 
Door het aanwezig zijn in het klaslokaal van een collega leerkracht of de directeur kan een leerkracht 
feedback krijgen of kan samen een nieuwe methode geëvalueerd worden. Op deze manier kan men van 
elkaar leren.  
 
Coöperatieve werkvormen 
Met dit punt zijn we vorig jaar gestart. Een voorbeeld hiervan is het invoeren van een manier van 
samenwerken waarbij beide leerlingen participeren en niet de een de antwoorden van de ander 
overschrijft. In het klaslokaal hangen informatieposters voor de leerlingen.  
Dit punt zal terugkomen op volgende jaarplannen gezien dit punt verder uitgediept zal gaan worden.  
 
Bepalen en invoeren van nieuwe methodes 
 
Een methode gaat ongeveer tien jaar mee.  
 
Rekenmethode: na een evaluatie van verschillende methoden waarbij vooraf is vastgesteld wat wij als 
school belangrijk vinden, is de keus gevallen op een nieuwe versie van de huidige methode Wereld in 
getallen. Deze nieuwe versie bevalt prima.  
 
Aardrijkskunde: Na een evaluatie van de meest recent beschikbare methodes is gekozen voor de 
methode Grenzeloos. Dit is een methode waarbij er geen leerboek is, maar de lessen digitaal gevolgd 
worden op het digibord. Naast deze digitale lessen zijn er werkbladen. Vorig jaar waren dit losse 
werkbladen, maar dit is een werkboek geworden. Ook deze methode bevalt prima.  
 
Veilig leren lezen: Ook hier is na een evaluatie de keus gevallen op een nieuwe versie van de methode 
die we al gebruikten. Dit omdat deze goed aansluit op andere gebruikte methodes. De methode bevalt 
juffrouw Danielle uitstekend. 
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Cursussen 
Danielle heeft een opleiding tot taalcoördinator gevolgd en heeft een taalbeleidsplan geschreven voor de 
komende vier jaar. Uit dit taalbeleidsplan komen de coöperatieve werkvormen. 
 
Schooladvies 
Vroeger was de eindcito toonaangevend. Maar dit voelde voor de school niet altijd prettig. De regering 
heeft besloten de eindcito te verplaatsen naar eind april. Dit betekent dat het schooladvies op een andere 
wijze tot stand moet komen. Onze school maakt hiervoor gebruik van de plaatsingwijzer. Dit is een 
Excelbestand waarin de cito-resultaten van groep 6, 7 en 8  
ingevoerd worden. De plaatsingswijzer geeft een betrouwbaar beeld en is afgelopen schooljaar goed 
bevallen. Dit schooljaar zullen de ouders met leerlingen in groep 8 op 17 november geïnformeerd worden 
door Erin.  
 
Overige plannen 
 
Schoolondersteuningsprofiel: Intern begeleidster Jeanne heeft een schoolondersteuningsprofiel 
opgesteld, waarin staat wat de school kan bieden aan kinderen die extra aandacht nodig hebben.  
 
Ouderparticipatie: Alain is aangesteld om te kijken hoe dit nog beter zou kunnen, een voorbeeld is het 
uitnodigen van de ouders na afloop van de eerste schooldag om een kijkje te nemen in de klas.  
 
Vooruitblik 2015-2016 
 
Intergraal kindcentrum 
De peuterspeelzaal willen we nog meer bij ons leerproces gaan betrekken bijvoorbeeld door regelmatig te 
overleggen en samen cursussen te volgen.  
 
Nieuwe methodes en nieuw ingevoerde methodes 
 
Veilig leren lezen:  Hoe gaat het na de invoering. 
Taalmethode: De huidige methode Taalactief is nog geen 10 jaar oud maar voldoet niet meer 

volledig aan onze wensen. We willen gaan kijken of een nieuw te kiezen methode 
beter voldoet aan onze wensen.  

Schatkist:   Voor de kleuters 
Laat maar zien:  Dit is een digitaal programma dat aangeschaft is voor een jaar, hoe dit bevalt kunnen 
    we volgend jaar vertellen 
 
Teamscholing (met zijn allen) 
 
SEO: sociaal emotionele ontwikkeling 
De nieuwe leerkrachten op onze school zijn niet allen bekend met de Kanjermethode. We hebben 
gekeken wat te doen, opnieuw scholen of kiezen voor iets waar de Kanjertraining op aansluit. We willen 
ons als school vooral richten op het benoemen van positieve gedrag (positive behavior support). In de 
kanjermethode wordt ook negatief gedrag benoemd zoals bijv. meelopen. De keus is niet gevallen op 
opnieuw scholen, maar op een training positieve groepsvorming. Op 16 september was de eerste 
trainingsdag. 
 
Woordenschat: speerpunt uit taalplan van Danielle.  
 
Individuele scholing 
Twee leescoördinatoren: Helma en Dimphy, starten a.s. woensdag, ze gaan bekijken hoe we het 
     leesonderwijs op de school kunnen vormengeven.  
Cultuurcoördinator:  werd tijdelijk goed waargenomen door Jeanne.  Antoinette gaat de scholing  
     volgen en het overnemen.  
 

http://scholar.google.nl/scholar?q=positive+behavior+support&hl=nl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&sqi=2&ved=0CCEQgQMwAGoVChMIvuWz-JaeyAIVC74UCh3SMAZp
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Ondersteuning de nieuwe leerkrachten  
Jan zal zowel Mariska als Erin begeleiden. Mariska is nieuw op school, Erin staat voor het eerst alleen 
voor groep 8.  
 
Groepsplannen 
Dit punt komt iedere keer terug, zoals eerder gezegd steeds meer verfijning, normen hoger leggen en 
meer toespitsen op de individuele behoefte van het kind. In de groepsplannen zal ook worden 
opgenomen welke stof aan het eind van een bepaalde groep beheerst dient te worden.  
 
Dyscalculie 
Er zijn kinderen die niet goed kunnen rekenen. Als er alleen uitval is op rekenen kan er sprake zijn van 
dyscalculie. De school gaat hiervoor een protocol ontwikkelen.  
 
Plusklas 
In de regio zijn er een tweetal plusklassen, aansluiten bij deze klassen is nog niet mogelijk. We zijn 
daarom als school zelf gestart met een plusklas. Het betreft leerlingen in de hoogste stroom en die daar 
boven uitsteken. Mogelijk betreft het hoogbegaafde kinderen, maar dit weet je pas na testen. We spreken 
daarom over meerbegaafde leerlingen. Jan wil dit jaar de activiteiten van de plusklas verder uitbreiden.  

 
Onderlinge samenwerking 
De leerkrachten willen elkaar graag onderling meer ondersteunen. Bijv. hoe om te gaan met een bepaalde 
leerling. Dit kan door onderling bij elkaar in de klas te gaan zitten. Maar kan ook een bezoek aan een 
andere school inhouden om bijv. te zien hoe ze daar met een autistische leerling omgaan. Tijdens de 
afwezigheid van de leerkracht zal een vervanger de lessen overnemen.  
 
Inrichting schoolgebouw 
Het schoolgebouw dateert uit 2011. We willen het schoolgebouw nog beter inrichten, zo is er bijvoorbeeld 
op het leerplein bij groep 2/3 een werkhoekje gemaakt.  
 
Burgerschap 
We leiden als school de leerlingen op tot actieve burgers. Bijvoorbeeld met de methode trefwoord. Het is 
sinds dit jaar wettelijk verplicht vast te leggen wat de school hier aan doet.  
 
Kalender 
Iedereen heeft via de mail de jaarplanning gekregen. Maar met de komst van een nieuwe directeur komt 
er een kalender! Hij ligt bij de drukker. Jan heeft er veel werk aan gehad, en hij is met liefde gemaakt.   
Hopelijk krijgt hij een mooi plekje.  
 
Vragen 
Komt er een informatie avond over positieve groepsvorming voor de ouders 
Dit was na het volgen van de kanjertraining door de leerkrachten het geval.  
Jan zal bekijken of dit zinvol is.  
 
Afsluiting 
Heidi sluit de vergadering. Ze benoemt dat het fijn is dat de lijnen tussen het team en de oudervereniging 
korter zijn geworden. En roept iedereen op om mensen te motiveren betrokken te zijn bij de school en 
hoopt dat hieronder ook mensen zijn die de OV willen komen ondersteunen. Helma adviseert iedereen om 
enthousiast te spreken over deze avond, hopelijk dat dan meer ouders de meerwaarde van het bijwonen 
van deze avond inzien.  

 
 

 


