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1. Opening 

2. Mededelingen school: 

− Het kamp van groep 8 is geweest. Dat is erg goed verlopen. 

− Woensdag 30 mei is een stakingsdag. Onze regio is nu aan de beurt. De school is dan dicht omdat 

merendeel van de leerkrachten gaat staken.  

− Morgen, 15-05 is er weer een gesprek over de peuterspeelgroep. Nu is er nog geen zicht op het 

aantal aanmeldingen. Wetgeving bij de kinderopvang is anders  dan voor onderwijs, dan kan 

soms tot wat knelpunten leiden. 

       De peutergroep komt in een lokaal (waarschijnlijk op het gele plein). 

− Op het moment is E. nog druk bezig met de puzzel voor de formatie. We hebben formatie voor 

10 groepen. Zorg is om de grote groep 3 (30+). Wanneer Ellen eruit is zal ze de oudergeleding 

uitnodigen om bij te praten. 

 

3. Mededelingen GMR 

− Er is geen vergadering geweest. 
 
4. Passend onderwijs 

− Er zijn wat veranderingen komend schooljaar bij Bepo (=samenwerkingsverband voor deze regio). 

Er zijn 3 soorten arrangementen; B, C en D. C en D blijven onveranderd, voor kinderen met een B 

arrangement gaat het anders worden. Het arrangement vervalt, en we krijgen volgend schooljaar 

per leerling een vast bedrag waar we zelf de zorg voor de B leerlingen voor kunnen bekostigen. 

Daar moeten we een weg in gaan vinden. 

− Het S.O.P (schoolondersteuningsprofiel) moeten we aanpassen voor 1 juni dit jaar. Hierin geven 

we aan welke zorg we wel en niet aan kunnen als school. 

 

5. Tussenopbrengsten 

− De opbrengsten zijn met het team en de directeuren besproken. De conclusie is dat de populatie 

op de PWA veranderd. Dit is mede een gevolg van ‘weer samen naar school’.  Het niveauverschil 

in de groepen wordt steeds groter. Aan de onderkant komt steeds meer/zwaardere zorg en de 

groep ‘gemiddelde leerlingen’  wordt minder. Dat zien we terug in de groepsresultaten. 

Leerkrachten analyseren de resultaten en kijken welke lesstof wel en niet is blijven hangen. 

Bovendien zijn de leerkrachten meer bezig met de leerlijnen in kaart brengen, ook die van een 

groep ervoor en erna. Waardoor we een nog beter beeld krijgen hoe we de leerlingen op hun 

niveau kunnen helpen. 

− B. geeft aan dat ze bij hem op school de doelen/lesstof verschuiven. Bij groep 2 beginnen ze al 

met groep 3 stof en bij groep 3 al met groep 4 stof en zo verder. Dat werkt fijn. Ook geeft hij aan 



dat ze coördinatoren per vakgebied hebben. Deze leerkrachten hebben alle doelen en lesstof op 

een rijtje en houden de rode lijn in de gaten. Dat werkt prettig. 

− E. geeft ook aan dat begrijpend lezen nog tegenvalt en niet de stijgende lijn laat die zien die we 

graag willen zien. We zijn daar druk mee bezig. Op het moment zetten we in op leesmotivatie en 

op strategieën om teksten te leren. Daar hebben we van M. (m.i. vierkeer wijzer) handvatten 

voor gekregen. 

− Ook blijft er ieder schooljaar een dip in groep 5 en 6, ondanks alle inspanningen van de 

leerkrachten. Gelukkig wordt die dip weer rechtgetrokken  in groep 7 en 8. 

− Er is geld vanuit het ministerie gekomen om de werkdruk te verminderen. We hebben 

geïnventariseerd waar de leerkrachten de werkdruk voelen en waar ze hulp bij zouden willen 

hebben. Nu gaan we kijken hoe we het geld in gaan zetten.  

  

6. Rondvraag:  

− E.  geeft  aan dat we hebben besloten door te gaan met Snappet in groepen 6 t/m 8. We 

kijken nog naar de mogelijkheden van chroombooks bij 1 van de groepen. Wanneer we van 

de methodes niet alles hoeven aan te schaffen (door snappet), sparen we weer geld uit 

waardoor de investering minder groot wordt. 

− M.  vraagt of ze als ouder meer informatie kan krijgen over Snappet. E. geeft aan dat dat in 

het begin van het schooljaar wel gebeurd (kan zijn dat Martine toen weg was). 

− M.  geeft aan dat ze het toch vreemd vindt dat de groepen 1/2 weer zo groot starten. En de 

oplossing van dit schooljaar, om een derde groep op het rode plein te plaatsen, vond ze niet 

optimaal. E.  geeft aan dat ze het daarmee eens is en dat ze het komend schooljaar kijken of 

het anders opgelost kan worden.  

− De volgende keer is maandag 18 juni (dit omdat vrijdagmiddag die week voor een aantal van 

ons geen optie was). Gewoon op school. Laatste keer van B.  


