Notulen van 2 november 2017
Aanwezig: Leo, Sandra, Monique, Marjolein, Ruud
Welkom:
We feliciteren Ruud met zijn huwelijk. In juni volgt een kerkelijk huwelijk en het feest.
Notulen: Leo heeft aanpassingen doorgemaild, deze moeten nog aangepast worden.
Daarna kunnen de notulen op de site geplaatst.
Vragen nav de notulen: juf Corrie is nu boventallig en wordt door de stichting betaald. Juf
Corrie wordt na 1 januari bekostigd vanuit passend onderwijs. Gaat al het geld hier aan op of
kan er nog iets gekocht worden voor dyslecten, dyscalculie, etc? Dat zou waarschijnlijk
mogelijk zijn. Het is een nieuwe manier van financieren. Marco Noordhoek beslist hierin,
Jantina zoekt steeds contact met hem.
Bijpraten Ruud:
Inge van de PO raad is op school geweest, samen met Mariska.
Digitale gesprekscyclus, een nieuw digitaal systeem, wordt opgetuigd.
Hoe resultaten jaarplan meten? zie jaarplan.
Ruud heeft de herregistratie behaald. Ruud is weer geregistreerd directeur tot 2022.
Voorvallen KIvido:
Voorvallen kunnen gebeuren.
Ouders spreken hierover met elkaar in de Plus waar andere ouders mee kunnen luisteren.
Kivido is school onafhankelijk. Wie gaat hiermee aan de slag? Ruud gaat Kivido informeren.
We nemen dit signaal serieus.
We kunnen ons voorstellen dat ter sprake komt, emoties spelen ook een rol. Professioneel
gezien is het minder wenselijk.
Concept jaarverslag:Een opeenstapeling van feiten.
Gegevens van het aantal kinderen van de andere scholen in Klaaswaal werden voorheen
aangeleverd, maar nu niet meer. Ruud heeft hier wel om gevraagd.
Het jaarverslag is een groot stuk wat in de toekomst gaat veranderen, een ander format
krijgt.
Leo heeft geen op of aanmerkingen. Leo ondertekend het namens de ouders, Marjolein
namens het team.
Jaarplan.
Input kan tot en met 14 november gegeven worden. Dan wordt het plan met het team
besproken.
Het plan van aanpak is een integraal onderdeel van het jaarplan. De stip op de horizon is
toegevoegd bij punt: 3.9 .
Werkplannen moeten nog ingevuld worden. Wie het gaat doen, wanneer het gaat gebeuren,
waar?
De analist van de PO raad, vond de verbeterpunten te veel. Ze heeft dit bekeken en
samengevat tot 3 punten: bouwen aan een professionele school, verhogen leerresultaten,
versterken leerkrachtvaardigheden.
Ruud gaat een flapover maken met de doelen, successen worden aangeven met geeltjes.

Leo tipt dat ook deels behaalde doelen weergegeven moeten worden.
Plan do check act : laten we door het jaar steeds terugkomen.
Aan het eind van het jaar zie je………
21 eeuwse vaardigheden wat zijn dat? Vaardigheden die in deze tijd handig zijn om te leren.
Bijvoorbeeld zelfregulerend leren, ook digitale vaardigheden.
Rode lijnmapje: afspraken die binnen het team gemaakt zijn. Een andere aanpak die afwijkt
van de handleiding.
Zorgplan:
Het zorgplan bevat veel informatie. Er zijn veel protocollen.
Hoe gaat school dit uitvoeren? Om alle stappen door te gaan lopen lijkt Sandra een hele
opgave. Leerkrachten geven aan dat het tijd nodig heeft.
Keuzes tussen kinderen maken? Jantina stuurt de leerkrachten aan. Ze vraagt na, stuurt
aan, stuurt bij, ondersteunt. Wil Jantina niet uitbreiden? Ze heeft extra tijd voor Bouw!
Geven de protocollen extra werkdruk? Ja,Maar het is onze taak.
Jantina heeft van alle 5 IB’ers het beste bij elkaar gezocht en dat in het zorgplan gestopt.
Zorgplan wordt beleid. Tussentijds en na een jaar evalueren.
Onderhoud gebouwen: Micha zou een gesprek voeren met Ruud, Ruud gaat hem bellen.
Ruud verlaat de vergadering 21.10
Jaarverslag MR: Marjolein moet het nog maken, 12 december!
Financieel jaarverslag OR is goedgekeurd, begroting moet nog ingeleverd worden.
Rondvraag:
geen rondvraag vragen
volgende keer 12 december: bespreken: jaarplan inclusief aanpassingen

