
 

 

Agendapunt Verslag Besluit / Actie 

Opening Maaike opent de vergadering.  

Vaststellen agenda  Agenda wordt vastgesteld. 

Vaststellen notulen  Notulen wordt vastgesteld. 

Opvolging directie Yvonne bespreekt met MR ervaringen en een mogelijke verlenging aanstelling 
Dennis. MR is positief. Positieve reacties ouders, voelen zich gehoord. 
Communicatie naar ouders rondom bepaalde onderwerpen kan beter (Plusklas, 
opvolging ouderpeiling, leerlingenraad). Prettig dat Dennis sinds november 
meer op school aanwezig is. 

Op 4 december volgt een gesprek tussen Dennis en 
Wonderwijs omtrent de duur van de aanstelling. 

Mededelingen  Op 9 en 10 december worden de adviesgesprekken in groep 8 
gehouden. Dit gebeurt met Iris en Annet. Tijdens de gesprekken neemt 
Rob de klas waar. 

 Mogelijk landelijke staking op 30 en 31 januari 2020. Zodra duidelijk is 
of SvS deelneemt aan de staking zullen de ouders worden 
geïnformeerd. 

 

Werkgroepen/speerpunten  Mediawijsheid:  Nina en Hans hebben dit opgepakt. Hier zijn heel veel 
leuke reacties op gekomen.  

 Rapportfolio:  Dit proces loopt. Er komt een rapportfolio, maar mogelijk 
wordt gekozen voor een andere opzet i.v.m. de kosten. Het systeem 
blijft hetzelfde, maar via een andere aanbieder.  

 Blink & kleuteruniversiteit: Wordt goed opgepakt. Iedereen is  
enthousiast omdat het erg leeft bij de kinderen.  

 Nieuwe rekenmethode: er zijn 3 methodes uitgezocht om mee te 
experimenteren (Getal en Ruimte; Wereld in getallen; Alles Telt). Voor 
Kerst valt er 1 af. Tot aan de voorjaarsvakantie oefenen en indien nodig 
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externe expertise inschakelen / checken bij andere scholen. Tot de 
zomer oefenen met de gekozen methode.  

200 dagenplan Verdere uitvoering van het 200 dagen plan wacht op uitkomst gesprek 4 
december en duur aanstelling Dennis. 

 

Begroting 2020 Dennis geeft toelichting op de opbouw van de meerjarenbegroting in het 
nieuwe financiële systeem (Capisci). Wanneer de begroting definitief is, zal dit 
weer besproken worden. 

 

Doorstroming stappen Er wordt gekeken naar proces van het kind en de verhouding tot de stappen. 
Aantal scenario’s verkend. Op 6 december wordt tijdens de studiedag één 
scenario verder verkend/uitgewerkt. In dit scenario stopt het stappensysteem 
een jaar eerder dan nu. Dit is nog niet besloten, wordt vervolgd.  

 

GMR ontwikkelingen Er zijn geen ontwikkelingen.  

Taal- en spellingsmethode Er is een externe ingezet om te checken hoe wordt dit nu is ingevoerd en in de 
praktijk wordt gebruikt.  

 

Rondvraag Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  

Sluiting vergadering Maaike sluit de vergadering.  


