
 

 

Agendapunt Verslag Besluit / Actie 

Opening Maaike opent de vergadering.  

Vaststellen agenda  Agenda wordt vastgesteld. 

Vaststellen notulen  Notulen wordt vastgesteld. 

Mededelingen  Jaarplan is de vorige keer al vastgesteld, is nu meegezonden 

 Stakingsdag 6 november is aangekondigd, de school blijft naar 
verwachting open 

 Nieuw financieel systeem ingevoerd (capisci), volgende vergadering 
komt concept begroting 2020 op agenda 

Dennis zal volgende vergadering concept begroting 
toelichten 
 

Opvolging directie Yvonne Smits (Wonderwijs) sluit volgend overleg aan om verlenging contract 
Dennis te bespreken met MR leden 
Aanwezigheid Dennis wijzigt per 4-11-2019 naar 4 dagen Stap voor Stap en 1 
dag Haafakkers. 

Dennis nodigt Yvonne uit voor MR vergadering van 
28 november. 

Werkgroepen/speerpunten  Mediawijsheid: werkgroep moet doorstart maken en nog bij elkaar 
komen 

 Rapportfolio: nieuwe samenstelling werkgroep, Dennis is voorzitter. Er 
zijn ideeën over het koppelen aan HGW en het stappenonderwijs. 

 Blink & kleuteruniversiteit: verkennende fase. Met kleuteruniversiteit 
zoekende naar de thema’s die aansluiten bij Blink om schoolbreed een 
leerlijn en werktitel te hanteren. Groep 3 twijfelt tussen 
kleuteruniversiteit+ of blink groep 3/4 (deze is pas sinds kort op de 
markt) 

 Nieuwe rekenmethode: er zijn criteria opgesteld op basis van vereisten 
en aandachtspunten van het team. De werkgroep gaat nu op zoek naar 
passende opties o.b.v. die criteria. 

 

Datum: 10-10-2019 

Aanwezig:  Maaike, Jonna, Marie-Josée, Rob, Marcel (laatste deel) 

Afwezig: Mariëlle 

Additioneel: Dennis 

 

 



 

 

 

200 dagenplan I.p.v. een 100 dagenplan komt er een 200 dagenplan (= 40 lesweken/jaarplan). 
Voorgestelde plannen hebben groen licht gekregen. Mee aan de slag na de 
herfstvakantie. 

 

Schoolopbrengsten Dennis deelt het ParnasSys rapport en geeft toelichting.  

Schoolreisje Zeer geslaagd, leuke locaties en kinderen hebben zich goed gedragen en 
vermaakt. Geen klachten ontvangen over kosten. Sommige kinderen hadden 
téveel snoep bij zich, dit wordt teruggegeven aan de schoolreiscommissie. 

 

GMR ontwikkelingen Jacqueline zit namens Stap voor Stap in de GMR. Nog niet alle scholen hebben 
een afvaardiging gestuurd. GMR heeft ingestemd met AVG beleid en beleid 
duurzame inzetbaarheid. 

 

Taal- en spellingsmethode Op 29 oktober komt een trainer op bezoek om vragen te beantwoorden.  
Tevens worden de werkvormen uit Office 365 geïmplementeerd binnen het 
team. 

 

Rondvraag  Ouderavond stap 7/8 wordt besproken en was succesvol 

 Halloweenavond als experiment op 25 oktober 

 Maaike stelt voor om ook klusklasactiviteiten op te nemen in de 
Questklas. 

 

Sluiting vergadering Maaike sluit de vergadering  


