
 

 

Agendapunt Verslag Besluit / Actie 

Opening Maaike opent de vergadering.  

Vaststellen agenda  Agenda wordt vastgesteld. 

Vaststellen notulen  Notulen wordt vastgesteld. 

Mededelingen   

Opvolging directie De aanstelling van Dennis is verlengd t/m 31 december 2020.  

Mededelingen  31 januari is de laatste werkdag van juf Desiree. Ze zal dan afscheid 
nemen. 

 Op 17 februari komt een ouderavond. In 4 klassen worden 4 thema’s 
besproken uit het 200 dagenplan (Questklas, Stappenonderwijs, Blink, 
Overblijven).  

 21 februari vieren we Carnaval. 

 De leerlingenraad wordt weer bij elkaar geroepen. Ze mogen 
meedenken m.b.t. (nieuw) overblijfmateriaal en het 
buitenspeelprogramma. 

 De begroting is definitief. 

 Raad van toezicht zal SvS bezoeken op 7 februari. 

Dennis zal volgende vergadering definitieve 
begroting toelichten. 

Werkgroepen/speerpunten  Met name vorderingen in WG Nieuwe rekenmethode:  
Van de 3 methodes waarmee is geëxperimenteerd (Getal en Ruimte; 
Wereld in getallen; Alles Telt) is Alles Telt afgevallen. 
Tot aan de voorjaarsvakantie oefenen en indien nodig externe expertise 
inschakelen / checken bij andere scholen. Tot de zomer oefenen met de 
gekozen methode.  
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200 dagenplan Tijdens de ouderavond op 17 februari komen de plannen aan bod, en zullen 
deze in verschillende klassen toegelicht en besproken worden. Na de 
voorjaarsvakantie zal er gestart worden met de uitvoering. 

 

Doorstroming stappen Op 6 december is tijdens de studiedag één scenario verder verkend/uitgewerkt. 
In dit scenario stopt het stappensysteem een jaar eerder dan nu. Dit is het plan 
dat tijdens de ouderavond zal worden toegelicht en besproken met de ouders.  

 

GMR ontwikkelingen Er zijn geen ontwikkelingen.  

Taal- en spellingsmethode Er zijn geen ontwikkelingen.   

Landelijke staking Enkele leerkrachten zullen 30 en 31 januari staken. Intern is op vrijwillige basis 
geschoven, waardoor de school gewoon open is. 

 

Rondvraag Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  

Sluiting vergadering Maaike sluit de vergadering.  


