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Notulen vergadering Donderdag 21 april 2022
Start vergadering:

19:45 - (live)

Aanwezig:

Wim van Dun (1e gedeelte), Inge Fijneman, Elja van Ieperen, Patty
Oomen, Sandra van der Togt, Inge Broers-Jansen, Mariska de
Jongh, Maike Winkels

Afwezig:
Notulist:

Menno Biezeveld, Marleen van de Giessen, Robert Schaerlaeckens
Sandra

1.

Binnengekomen stukken:

Vraag van oudervereniging of het beleid omtrent betalen van schoolreisje veranderd is of
dat dit gaat komen. We houden ons aan de richtprijs van €25. In de groepen 4 is er een
kleine extra bijdrage gevraagd voor bv. een ijsje. De ouders die meegaan betalen een
kleine bijdrage om mee te gaan en de kosten te kunnen dekken. Dit was al zo en is niet
veranderd.
Ingekomen stuk over afplakken ramen. De ouder geeft aan dat ouders niet zijn
meegenomen in de beslissing om de ramen af te plakken. Wim geeft aan dat dit een
onderwijskundige beslissing is en dat ouders in deze niet worden meegenomen. Ouders
mogen nu ook weer meer in de school.
2.

Leren van Data:

De inspectie zegt dat 85 % de school moet verlaten op 1f niveau (eind groep 6 niveau).
Onze ambitie is dat 99% dit moet halen en dat is ook behaald.
2f niveau (eind groep 8 niveau) is op verschillende onderdelen wisselend. Rekenen is onder
de waarde van de inspectie. Dit zou 55% moeten zijn, maar is nu 52%. Dit is een speerpunt.
We zijn in corona-tijd iets hierin gezakt.
Er is een keuze gemaakt voor een nieuwe rekenmethode waarin het gemiddelde niveau
hoger ligt dan de huidige methode. Daarnaast werken we meer doelgericht.
Groep 7 valt op en scoort laag op alle vakgebieden. Er is een analyse, conclusie en actie
geformuleerd waarmee gewerkt gaat worden. De NPO gelden konden niet genoeg ingezet
worden vanwege invalproblematiek. Begin groep 8 moet daar meteen goed op ingezet
gaan worden.

3.

Ventilatie / integraal huisvestingsplan (IHP)

Het integraal huisvestingsplan: De gemeente heeft in samenwerking met met Breedzaam
een onderzoek gedaan. Bij de Sinte Maerte is er geen prioriteit om aanpassingen te doen.
Co2 meters in de klas is een speerpunt voor alle klaslokalen voor eind mei. Deze informatie
wordt bij Inos verzameld. In juni worden alle klassen bezocht door Ruimte-OK en worden
de leerkrachten geïnstrueerd over hoe te ventileren.
Dit punt komst standaard op de jaarplanning.
4.

Aannamebeleid:

Schooljaar 22-23 zitten we al vol. Hier zit al een leerlingenstop op voor groep 1/2
(uitgezonderd broertjes/zusjes die op tijd (bij 2 jaar) zijn aangemeld).

5.

Actie armoede binnen gezinnen:

Vanuit ouders op school de vraag of hier op school aandacht aan besteed kan worden/een
rol hierin kan spelen voor kinderen die hier op school zitten. B.v. betreffende
fietsen/kleding. Het is op onze school vaak een uitzondering. Deze kinderen zijn meestal
wel in beeld.
Een reserve fiets op school is een idee dat kan helpen bij bv het fietsexamen of scholen
bezoeken in groep 8. Gymkleding/schoenen die bij de gevonden voorwerpen blijven liggen
kunnen in de klas gelegd worden om waar nodig mee te geven aan een kind.

6.

Taakbeleid/werkverdelingsplan 22-23:

De vraag hoeveel lesgebonden uren mogen vervangen worden voor taakuren als hier een
groot verschil (20 dagen) in zit? Met de betreffende leerkrachten is hier al over gesproken.
Kunnen dan de taakuren locatiegebonden worden?
De mr-p moet hier nog mee instemmen. Dit punt komt 13 juli terug op de agenda.

7.

Risico inventarisatie en evaluatie (RIE):

Het plan van aanpak wordt 1 keer per 4 jaar gecontroleerd. Dit zou tussendoor ook mogen
gebeuren, leerkrachten kunnen hier op gewezen worden.
Wie is de preventiemedewerker?
punt 6.6.1.5 staat afgevinkt, maar is nog steeds niet op orde, dit zou aangepakt worden

8.

Andere schooltijden rooster / tussentijdse evaluatie:

Het actiever controleren op het weer is gewenst, bij harde regen sneller keuze voor binnen
blijven. De tijd om te eten is voor sommige kinderen te weinig. Is het mogelijk om voor
kinderen rustig binnen te blijven en bv te knutselen/tekenen als daar behoefte aan is?

Handhaven op snoep is lastig. Dit graag geregeld in de nieuwsbrief aan bod laten komen en
ouders hieraan herinneren.

9.

Herverdeling groepen / schoolbeleid – communicatie afdoende?:

De communicatie richting ouders is belangrijk hierin. Voor ouders is niet goed duidelijk
waarom dit gebeurt. In de mail naar ouders van groep 5 staat en link naar het protocol. Dit
protocol is een flink stuk. Wellicht dat een stukje hieruit kan worden meegenomen in de
brief.

10.

Rondvraag:

De schoolapp werk de laatste tijd geregeld niet bij ouders, een zwart scherm, een menu
waar niet op geklikt kan worden, erg traag. Dit is niet bij alle ouders. Dit is ook bij sommige
leerkrachten, hij is niet gebruiksvriendelijk.

Volgende vergadering: 31 mei / Notulist: Robert

notulisten volgende vergaderingen: 13/7 Menno

