Notulen 8-01-2019

1 notulen 27-11-2018. Goed gekeurd.
2 GMR: stukken besproken.
3 Mededelingen directie: Nieuwe website is in de lucht. De ontwikkelingen binnen school worden op
de school geüpdatet.
Team heeft uitleg gekregen over hoe het taakbeleid werkt en hier is ook met elkaar overgesproken.
R en V hebben met het team gesproken naar aanleiding van de eerder gevoerde persoonlijke
gesprekken en hebben daar trends uitgehaald en aanbevelingen gedeeld richting het team.
Over twee weken zal juf Sandra een dag in groep 5/6 gaan werken op de vrijdag. Juf Wilma zal een
dag extra in groep 2 gaan werken.
4 Ontwikkelingen meerjarenplan 2019/2023: Er komt ook een onderwijscafé in Widerode in
Wierden, waar twee leerkrachten, twee ouders en twee leerlingen kunnen meedenken in het
onderwijs van de toekomst. Daarnaast zullen de werkgroepen de 4 basisvakken (rekenen, technisch
lezen, begrijpend lezen en spelling) analyseren. Zij zullen ook bevindingen van de toetsresultaten
binnen een teambespreking toelichten.
5 Ontwikkeling visie Weemewereld: Teambreed wordt de visie opnieuw bekeken en daarbij zal OPO
(opbrengst gericht passend onderwijs) een onderdeel zijn. Opo wordt de kapstok (basis)gebruikt van
waaruit er gewerkt gaat worden. Cito’s blijven als ijkpunt. Aan het eind van het jaar hebben we voor
jaar basisvakken een onderwijsplan beschreven.
6 Ouderavond in januari 2019: Waar leiden we kinderen voor op in de toekomst. Welke kennis en
vaardigheden hebben de kinderen nodig in de toekomst? Dit gebeurt zonder opgave. Ouders kunnen
zelf ook meedenken. Korte prikkelende uitnodiging. Wel aangeven wat je van ouders verwacht.
Daarnaast zal Rob zich ook voorstellen op deze avond.
7 Nieuwsbrief: Er wordt overwogen om onderwijskundige zaken in de nieuwsbrief te plaatsen. De
frequentie wordt wel verminderd. MR is hier positief over.
8 Parro-app: Het is nog wel even wennen. Chat-functie gebruiken bij het organiseren van een
activiteit. Let op de communicatie, wees specifiek in data en dagen. Bij instelling staat markeren als
gelezen. Dit kun je gebruiken wanneer je veel berichten binnen krijgt.
9 Opzetten leerlingenraad, doel, visie en ontwikkelingen: aantal kinderen uit de groepen 5 t/m 8. 1 a
2 kinderen per groep mogen meedenken over hun eigen schoolomgeving. De kinderen voelen zich
meer gehoord en betrokken bij school. MR is enthousiast. Dit wordt in januari met het team
besproken.
10 Punten voor de volgende vergadering: stukken die klaar zijn graag opnemen in de vergadering.
Taakbeleid
11 Rondvraag: pr school. Flyers/poster, Tubantia, facebook Vriezeveense pagina. Uitleggen wat
Dalton is en dat dit helpt bij de 21-eeuwse vaardigheden.

