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1.Opening           
 

2.Mededelingen 

 

  3. Notulen 10-01-2019 
 De notulen worden goedgekeurd. 

  

  4. Tussenopbrengsten CITO en traject BCO 
Ruud geeft een toelichting op het proces en de opbrengsten die het traject met het 

BCO tot nu heeft opgebracht. 

We zien hierin een duidelijk stijgende lijn, met name in groep 4/5. Dit heeft te 

maken met een veranderende aanpak van het leesonderwijs. Deze werkwijze is als 

pilot gestart in groep 4/5 en zal vanaf volgende week worden ingezet in de groepen 

3 t/m 7. Deze kinderen worden door de kinderen van groep 8 begeleid. 

 

Verdere resultaten (andere vakgebieden) zijn nog wisselend per afnamemoment en 

per groep. Het is belangrijk dat we in groep 8 een gemiddelde score behalen om niet 

als zwakke school te worden betiteld. Het belang van de eindtoets (route 8) moet 

hiervoor ook bij de kinderen duidelijk zijn. Ruud gaat hierover nog een presentatie 

geven in groep 8. 

 

Het BCO begeleidt het team dit gehele schooljaar en dit zal een vervolg krijgen in 

het nieuwe schooljaar. 

 

5. Tussenevaluatie jaarplan 

Jos geeft een toelichting op het jaarplan en speerpunten waar we mee bezig zijn: 

- SOOOL: 

1 thematisch werken en OMA 

2 eigenaarschap en project O-Kay 

3 ICT vernieuwingen 

- Samenwerking groep 1-2-3 

- Leeropbrengsten  

 

 

 

 

   6. Begroting 



Jos heeft de hoofdpunten van de begroting (beknopte versie) verspreid onder de MR 

en geeft een toelichting. Het totaal aantal baten is dit jaar minder dan vorig jaar 

i.v.m. het dalend leerlingenaantal. 

De formatieve inzet blijft komend schooljaar ongeveer gelijk. 

Er komt een vacature voor een nieuw KT-lid i.v.m. het vertrek van Ruud. 

Grote investeringen voor het komend schooljaar zijn de aanschaf van een nieuwe 

methode aanvankelijk lezen, investeringen voor werkplekken personeel, ICT 2x 

touchscreen. 

 

    7. Vakantierooster 19/20 

Het vakantierooster is nog niet klaar, dus wordt verschoven naar de volgende 

vergadering.    

 

8. Evaluatie combigroepen bovenbouw  

Er worden plus- en minpunten ervaren rondom de combigroepen. Grote 

hindernissen zijn de groepsgrootte (drukte) en de uitjes die niet altijd gelijk zijn in 

beide groepen. Ook zouden kinderen graag meer activiteiten alleen met de eigen 

leeftijdsgroep willen zien. 

Als pluspunten worden genoemd dat contacten van kinderen worden uitgebreid en 

dat kinderen hun basis kunnen versterken en/of verrijking kunnen halen uit de 

andere groep. 

De oudergeleding van de MR geeft aan dat er negatieve geluiden zijn vanuit ouders 

rondom de uitstapjes, carnaval, musical enz. die plaatsvinden in groep 6/7 en 7/8. 

Het is belangrijk dat deze geluiden op school terechtkomen, zodat we hier aandacht 

aan kunnen besteden en samen kunnen kijken naar oplossingen. 

 

9. Rondvraag  
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