Notulen van 21-02-2022
Aanwezig: J. Gelsing, J. Venne, E.v. Merrienboer, B.v. Vugt (voorzitter), L.v.d.Wegen (secretaris)
N.v.Kalmthout, J.v.Dijk, R. Meijer
Namens directie: K.v.Giessel
Afwezig: P. heshof, M.v.d. vijfeijken
Namens de GMR: E. Meijer
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agendapunt
Opening/vaststellen
agenda
Verslag directie

toelichting
Babette opent om 19.35 uur de vergadering.
Ingrid heeft een zoontje gekregen, hij heet Tim. In
mei komt ze terug van haar verlof.
Studiedag gehad, in teken van dalton. Het
kindrapport kritisch bekeken en het werken vanuit
doelen. S middags de talenten van het team
bekeken en workshop van Anneke Wijnen gehad.
Ze komt in maart in elke groep iets doen op creatief
vlak.
Bij de rapporten komt een nieuwe grafiek van cito.
Bij groep 3-4-5. De andere jaren volgend jaar pas.
Deze cito gaat uit van het kind. Je vergelijkt de
resultaten met zichzelf van de vorige keer.
Nog veel zieke collega's. We zijn wel altijd open
gebleven. Het aantal besmettingen loopt erg af.
Nog maar 1 leerling met besmetting. Nog steeds
geen vervangers, we doen wat we kunnen. Mensen
die loslopen vangen het op.

actiepunt

Nieuwe collega: Driva. Ze vervangt nu Ingrid en een
dag Kimberly. Ze blijft in ieder geval tot de zomer.
Zij is een interne collega, ze komt van een andere
obo school.
Veel leerlingen van de islamitische school Aisha
komen naar ons. De focus daar ligt op het leren
van de Nederlandse taal. Ouders van kinderen die
de taal al kennen willen meer uitdaging voor deze
kinderen. Het is voor deze kinderen best wel
wennen op de Wingerd. We hanteren nog steeds
het protocol van zij instromers. Max 2 per klas. En
maximaal 30 leerlingen per groep.
Ouders in de school. We willen iedereen graag zien
maar willen ook geen propvolle gangen. De
kinderen doen het heel zelfstandig nu. Het beleid
veranderen over de vrije inloop. Niemand brengt
zijn kind naar binnen alleen als het nodig is. Bijv. Bij
een verjaardag. Na schooltijd kan je altijd
binnenlopen. Dit gaat na de carnavalsvakantie in.
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Update
vervolggesprek met
OBO
Behaalde doelen
vanuit het jaarplan

Doelstellingen gesprek met obo. We hadden een
vervolggesprek, de jaarplanning is besproken. Obo
vond dat we heel veel deden. Deze jaarplanning
kan makkelijk voor 2 jaar. Verdere onderwerpen
waren:
Nieuw leerlingvolgsysteem voor de kleuters.
Huisvestingsprobleem.
Kijkwijzer en schoolobservaties wat aandacht
behoeft.
Npo gelden.
Aandacht voor gedragsproblemen.
Waarom zoveel collega's van klimroos naar ons
komen.
Meer gym tijd voor de kleuters.
Meer zorg door Corona.
Het was een aangenaam gesprek, obo was zeer
tevreden.
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Sociale veiligheid

In december hebben we scol afgenomen. We
hadden altijd echo+
Dit bestaat uit een vragenlijst voor leerkrachten en
lijst voor de kinderen. Een stuk, monitor sociale
veiligheid, gaat naar de inspectie.
6b heeft de norm net niet gehaald. Sommige
kinderen wilden praten met leerkracht of
vertrouwenspersoon.
De leerkracht heeft ook met de kinderen
gesproken. Het ging over zaken die afgelopen
maand hebben gespeeld.

Volgende
keer
nogmaals
agenderen.
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Wat leeft er onder de
ouders?
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Rondvraag met
directie

Het is voor kinderen lastig om in te vullen omdat
het maar over één maand gaat.
Monitor sociale veiligheid wordt getoetst op
welbevinden, sociale veiligheid en aantasting
sociale veiligheid.
Aantasting sociale veiligheid is niet goed ingevuld.
Wij weten niet wat daar is geantwoord. Wat er niet
goed is weet je dus niet. We willen zien wat we
moeten aanpakken. Deze lijsten zijn moeilijk te
interpreteren. Soms heeft een leerkracht 100 %
ingevuld en is de score van leerlingen veel lager.
Het is belangrijk dat alle kinderen zich vellig voelen
op school. We hebben vragen over de vraagstelling.
We moeten alles nog goed analyseren. We
bekijken nog of dit voor ons het goede instrument
is.
We gaan ook nog de WMK afnemen om te kunnen
vergelijken als we hier van obo toestemming voor
krijgen.
We hebben een plan van aanpak gemaakt:
7b en 8b plan van aanpak over pesten, plagen,
sociale media. Dit is een lessencyclus van 6 weken.
Kringgesprekken dat kinderen durven zeggen wat
ze willen
6a en 6b: krijgt ook deze aanpak.
Voorlichtingsavond online veiligheid en groepsdruk
op 9 maart.
Bureau halt komt op visite bij groep 7 en 8.
Misschien ook bij 6.
DE ov-vergadering was afgelast.
Ze gaan aan- de slag met avondvierdaagse en
carnaval.
Geen vragen.

Deel zonder directie. 21.10 uur
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Vaststellen notulen
van 12-01-2022
Verkeerseducatie

Verslag team, ouders
en GMR
11
Rondvraag
Sluiting 21,25 uur

De notulen worden goedgekeurd.
Er zijn veel mensen die tegen het verkeer in rijden
met de auto's.
Bij de kiss en ride zone gaan sommige mensen
uitstappen en de deuren opendoen. Zo ontstaan er
files.
Misschien weer verkeersregelaars die dit regelen?
Binnenkort carnaval, presentatie schoolproject,
koningspelen en sponsorloop

Volgende vergaderingen: 20 april, 9 juni en 13 juli

Wordt door
Gegeven aan
de verkeer
werkgroep.

Actiepunten en besluitenlijst 2021-2022
Datum

actielijst

wie

altijd

Verslagje maken over deze
vergadering
Pasfoto sturen naar Lianne
Punten inbrengen om over te
discussiëren.

Lianne

4-10-2021
altijd

Jorien, Phoepe
Iedereen

besluitenlijst

