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Agendapunten
•

Opening
Selina opent de vergadering.

•

Vaststelling agenda
Agenda wordt vastgesteld.

•

Ingekomen stukken en mededelingen
-Uitnodiging bijeenkomst continurooster 28 januari (agendapunt)
- Notulen GMR vergadering

• Vaststelling notulen 24-09-2020
Notulen van 24 september worden vastgesteld
• 28 januari bijeenkomst continurooster
Doel van deze bijeenkomst is het geven van voorlichting over de mogelijkheden die er zijn. De
bijeenkomst zal uit twee delen bestaan: eerst zal in kleine groepjes gesproken worden over de
huidige situatie. Vervolgens zal er gezamenlijk voorlichting gegeven worden over de
verschillende varianten binnen het continurooster en de rol van de MR hierin.
De keuze die uiteindelijk gemaakt wordt, hoeft niet perse voor de drie scholen gelijk te zijn.
Afstemming is echter wel wenselijk.
De volgende stap is dat er binnen de eigen teams verder gesproken zal worden. Een volgende
bijeenkomst zal in maart zijn. Indien er gekozen wordt voor een vorm van een continurooster,
is de insteek dat dit ingezet wordt per aanstaande september.
In aansluiting op bovenstaande wordt er in samenspraak met o.a. de gemeente, naschoolse
opvang en dorpsbelang gekeken naar aansluiting van eventuele buitenschoolse activiteiten op
de schooltijden. Opgemerkt wordt, dat dit waarschijnlijk in Ens (en andere dorpen) lastiger te
realiseren is.
• Nieuw protocol bij verlenging lockdown (o.a. groep 8 en schoolkeuze)
De aanmelding voor het voortgezet onderwijs dient uiterlijk op 15 maart gedaan te worden dit
jaar ipv van 1 maart.

School heeft het gevoel een goed advies te kunnen geven mede dankzij de afgenomen
entreetoetsen. Zowel de overheid als Aves geven aan dat er ‘kansrijk verwezen; moet worden.
Gevolgen van de sluiting van de scholen zullen waarschijnlijk nog jarenlang doorsijpelen.
Wanneer de kinderen begin februari weer naar school mogen, zal de Cito wel afgenomen.
Mocht dit echter pas na de voorjaarsvakantie plaatsvinden, dan komt de toets te vervallen.
Informatievoorziening vanuit school is hierbij belangrijk.
• Bezoek College van Bestuur
Dit is een bezoek van het College van Bestuur (CvB) wat gewoonlijk jaarlijks plaatsvindt. Door
de huidige maatregelen kon dit bezoek dit jaar niet fysiek doorgaan, maar is er gekozen om dit
online door te laten gaan.
School heeft het gevoel een goed beeld te hebben gegeven van het reilen en zeilen van de
school en heeft dit contact als prettig ervaren. Ook het CvB was tevreden over het bezoek en
de ontwikkelingen binnen de school.
• Beschikbare subsidies
Vanuit het ministerie komt er de komende jaar geld beschikbaar om de gevolgen van de
schoolsluiting voor de kinderen op te vangen. Er is onder andere een aanvraag gedaan door
Aves voor extra formatie voor het komende schooljaar. In maart wordt hierover meer bekend.
Ook wordt er geld aangevraagd om kinderen die een achterstand tijdens de vorige
schoolsluiting hebben opgelopen te begeleiden.
Vanuit De Horizon is er subsidie aangevraagd voor Schoolkracht (subsidie voor school- en
onderwijsontwikkeling) voor verdere digitalisering binnen school.
Tenslotte is er een subsidie aangevraagd voor de hoogste klassen voor het meeschrijven aan
een boek. Een dergelijk project is eerder gedaan op school en dit bleek erg leuk en leerzaam.
•
−
−

−
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Stand van zaken schoolontwikkeling
Er is een nieuwe rekenmethode opgestart
Er wordt gekeken naar de inzet van een portfolio in plaats van het traditionele rapport.
Dit sluit beter aan bij het formatief evalueren en past binnen de visie van school: er
wordt meer nadruk gelegd op wat kinderen zelf zien als groei- en ontwikkelpunten. Ook
geeft het een breder beeld van het functioneren van het kind.
Florescat is gestart. Dit loopt goed, maar ligt momenteel stil door de lockdown.
Ontwikkeling kleuters
Er is gestart met het geven van engels in de midden- en bovenbouw. Uit onderzoek is
gebleken dat het geven van engels in de onderbouw te weinig effect geeft. School ziet
dat de engelse leesvaardigheid en woordenschat lijkt verbeteren.

• Jaarverslag afgelopen schooljaar
Waarschijnlijk is het jaarverslag begin volgende week klaar om gepubliceerd te worden op de
school website.
• Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
•

Sluiting

Selina sluit de vergadering om 21.15 uur.
Volgende vergadering: 16 maart.

