
Vergadering 16 januari 2018 

Aanwezig: Martien, Amanda, Annette, Laura, Jacqueline, Esther, Danitsja  

1. Welkom  

2. Notulen 19 december 

Martien is bij Marijke op bezoek geweest. Ze heeft een mooi bloemstuk gekregen. Mocht je 

langs willen gaan, dan zal Marijke dat waarderen. Het zijn lange dagen voor haar.  

3. Ingekomen stukken / mededelingen 

Nieuwbouw / renovatie:  

Martien licht de vernieuwing van de kozijnen toe. We behouden de kiepramen, maar 

worden wel vernieuwd. Extra geïsoleerd glas. De kleur wordt antraciet. De schilderijen 

komen aan de voorzijde van de school op de ramen. Ook komen er vlaggenbanners.   

Renovatie van het gebouw. Er is een verzoek ingediend om renovatie en geen nieuwbouw. 

Dit omdat we nooit meer zoveel ruimte terug krijgen als in dit schoolgebouw.  

Onze school is een pilot voor duurzaamheid. Mogelijk krijgen we subsidies om onze school 

zo duurzaam mogelijk te maken.  

Formatieplan: 

In maart volgt het formatieplan. Zoals het er nu naar uit ziet gaan we volgend jaar werken 

met 7 groepen. Groep 1, groep 2, groep 3, groep 4, groep 5/6, groep 7 en groep 8.  

Functioneringsgesprekken: 

Graag de formulieren voor de gesprekken vooraf aan Martien doorgeven.  

Bureaustoelen:  

De nieuwe stoelen worden geleverd in week 6.  

Nieuwe methode natuur: 

Graag de methodes bekijken. Volgende week vrijdag 26 januari worden de methodes weer 

opgehaald. Geef je voorkeur door aan Martien.  

Methode Zien: 

Methode voor sociaal emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. Tegenwoordig verplicht. 

Wij richten ons voornamelijk op de vragenlijst voor kinderen en leerkrachten. Er volgt nog 

een cursus, volgend jaar. Deze methode is vooral gericht op groep 3 t/m 8, groep 1/2 heeft 

Kijk.  

4. Rapporten en rapportgesprekken 

Nieuwe mappen die nodig zijn graag doorgeven aan Martien. Er liggen er ook nog een aantal 

in het kamertje.  

De Cito’s moeten uiterlijk 5 februari klaar zijn. In de week van 29 januari gaat er een mail 

naar de ouders over de rapportgesprekken. Er wordt geen voorkeur meer aangegeven, 12 en 

27 februari vinden de gesprekken plaats. Er wordt gezorgd voor pauze om 20.00 uur.  



5. Identiteit 

De directeuren volgen een training over identiteit van je school. We bespreken wat Martien 

hier allemaal hoort en stof waar we het met elkaar eens over moeten hebben. Waarom 

verschillen wij van andere scholen? Er komt een bouwoverleg waarin we met elkaar gaan 

bespreken hoe wij onze identiteit zien.  

Ook eventueel om te kijken of een methode nodig is. Aantal collega’s zouden dit wel prettig 

vinden.  

6. Koningsspelen  

Nog geen overleg gehad over de Koningsspelen. Dit zal binnenkort plaats vinden.  

7. KinderKunst week  

van 7 tot en met 18 maart vindt deze plaats. Elke groep maakt 2 kunstwerkjes die we kunnen 

verkopen bij de kledingbeurs in april. Het thema van de kunstweek is: Een boel beesten.  

Martien oppert nog een idee over een strippenkaart om eten / drinken te kopen.  

8. Rondvraag  

- Kunnen er nieuwe nietmachines besteld worden? Voor Esther, Annette en Danitsja.  

- Wanner beginnen de stagiaires? In de week van 29 januari 

- Ook zijn er LIO’ers aangevraagd voor volgend schooljaar. Martien heeft het ook op 

Facebook geplaatst.  

- Er worden nieuwe stickers besteld door Martien.   


