Notulen van 20 april 2022
Aanwezig: J. Venne, E.v. Merrienboer, B.v. Vugt (voorzitter), L.v.d.Wegen (secretaris) , D. Stevens,
J.v.Dijk, M. v.d. Vijfeijken, R. Meijer, P. Heshof
Namens directie: J. Gelsing
Namens de GMR: E. Meijer
Namens OV: A. Braspenning

1.
2

agendapunt
Opening/vaststellen
agenda
Verslag directie

toelichting
Babette opent om 19.36 uur de vergadering.
Karin is afwezig. Ze volgt een opleiding
bestuur interim en dat is vandaag. Deze datum was
pas laat bekend. Josje geeft de toelichting namens
directie.
Studio tweedaagse: onderwerp eigenaarschap en
verbinding. Vanwege corona en nieuwe collega's
was verbinding met elkaar zoeken erg belangrijk.
Eigenaarschap. We willen plg's op gaan zetten. We
willen groepen mensen bij elkaar zetten die affiniteit
hebben met een bepaald onderdeel bijv. Rekenen.
Met een coördinator aan het hoofd. taal,
begrijpend lezen, mensen in werkgroepen die
feeling hebben met een bepaalde taak. Doel:
Verantwoording nemen voor je taak. Als je een taak
toegewezen krijgt dan heb jij de
verantwoordelijkheid. Men moet vertrouwen
hebben dat het dan goed komt. We starten met de
vergaderstructuur van de zaakvakken.
1e dag hadden we een lezing over eigenaarschap
van p en a talentontwikkeling.

actiepunt

Volgende
keer

3

Sociale veiligheid

4

Wat leeft er onder de
ouders?

5

Rondvraag met
directie

Presentatieavond
Het was heel leuk. Heel verschillend. Tip: Erop letten
dat er niet te veel gepraat wordt als er optredens
zijn in de aula.
Jaarplan: Karin is er mee bezig. Voor 1 juli moet ze
het afhebben.
Cito's doorgesproken met het team. Waar nodig
worden er interventies opgesteld. Rekenen verdient
de aandacht. (We moeten kijken naar onze methode
of deze nog past bij onze doelen)
Begrijpend lezen was heel goed gedaan.
Spelling is bij groep 6 een aandachtspunt.
Josje legt aan ouders de cito en iep toets uit.
Achteraf bleek dat ook de groepen 6-7-8 de nieuwe
versie van de toets uitslagen gekregen hebben. In
het blaadje en tijdens de mr vergadering was gezegd
dat ze de oude versie mee zouden krijgen.
Ouders waren er niet over te spreken. Dit wordt
meegenomen naar de Ib'ers.
Volgende vergadering komen we hierop terug.
N.a.v. onderzoek sociale veiligheid waren er
interventies opgezet. We hebben ook nog de WMK
afgenomen bij de bovenbouwgroepen. 6-7-8. Josje
ligt dit onderzoek toe.
Een groep is nog niet afgenomen, Als deze ook
afgenomen is komt de WMK nog even terug op de
agenda.
Ouders willen graag een lijn zien over meerdere
jaren van de verschillende vakken hoe dit bij de
verschillende groepen gaat. En zo ook van de sociale
veiligheid. Ouders willen dit periodiek ontvangen.

•

Vraag van ouders: er worden steeds
meer rapporten digitaal gemaakt. Gaat
dit ook op de Wingerd gebeuren?
Nee dit is niet aan de orde.
• Blaadje: Zou dit ook via Parro verzonden
kunnen worden. Parro wordt erg
gewaardeerd.
• Wc's: deze zijn vaak erg vies. Leerlingen
worden er wel op aangesproken. De
toiletten worden dagelijks
schoongemaakt.
Idee: kan er iemand de toiletten tussen de
middag nogmaals poetsen (schoonmaakbedrijf
of ander persoon)
• Wat doen jullie met de gemiddelde
groep bijv. met de executieve functies.
Ons doel is het gemiddelde

doorsnee
cito laten
zien.

Zorg vragen
over cito
uitslagen

Wmk van
afgelopen
jaren aan
ouders
verstrekken

omhooghalen. Ouders zien dit niet
gebeuren.
We zijn hier wel mee bezig. We pakken vaak
een hoger niveau vanaf groep 5 voor deze
leerlingen. In de middenbouw werken ze aan de
executieve functies.
Deel zonder directie.
6
7

8

Vaststellen notulen Deze zijn goedgekeurd.
van 21-02-2022
Leren leren
Wat we doen:
Begrijpend lezen is onder de loep genomen.
(Er wordt een strategie aangeleerd aan de
kinderen zoals verwijswoorden,
signaalwoorden)
Dit zijn we heel erg aan het bekijken. Hier
kunnen we de plg's voor gaan gebruiken.
Spaans: dit bieden we aan om te leren leren.
Pauline heeft hier een heel stappenplan voor.
Bijv: hoe leer je voor een toets.
Ze moeten een houding aannemen om te
kunnen leren. We willen hier nog veel verder
mee gaan. Bijv met de executieve functies
Verkeerseducatie
Groep 7 was de beste met het verkeersdoolhof.
12 mei gaat groep 7 verkeersexamen doen.

9

Verslag directie,
Phoepe Heshof treedt aan het einde van het
team en ouders
schooljaar af.
10
Rondvraag
Geen rondvraag.
Volgende vergaderingen 9 juni en 13 juli

Even overleggen over 9 juni/ misschien wat later
Actiepunten en besluitenlijst 2021-2022
Datum

actielijst

altijd

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

4-10-2021
4-10-2021

wie

Phoepe en Ella
Iedereen

besluitenlijst

Hier komen
we
volgende
keer op
terug.

