
 

 

 

Datum: 23-01-2018 

 
 

Agenda 
punt 

Onderwerp Actie door: 

1 Opening 
Om 19.15 uur opent de voorzitter de vergadering. 
Wegens ziekte sluit de ouder die namens de 
peuterspeelzaal oudergeleding zou aansluiten, de 
volgende vergadering aan.  

 

2 Notulen vorige vergadering 
Goed gekeurd. 
 

 

3 Mededelingen vanuit de directie: 

• VVE opgericht 
Op 1 maart is de opstartvergadering van de VvE 
van de gebruikers van het pand IKC het 
Noorderlicht. Hierin gebeurt het afstemmen van 
praktische en financiële afstemming. 

• Zelf evaluatie 
Deelnamepercentage is 11%; weinig ouders 
hebben de enquête ingevuld. Hierdoor is de 
enquête niet representatief, hoewel reacties 
positief waren. Enigszins lagere scores bij indeling 
schoolplein; hieraan wordt nog steeds gewerkt. 
Ook wordt bekeken of het voetbalveld in de buurt 
met subsidie van Cruijfcourt geschikt gemaakt kan 
worden voor verder gebruik. Bij de schommels van 
de kleuters zullen rubberen tegels komen om de 
modder te voorkomen. 

• Klaar over 
Verkeerssituatie: niet meer haalbaar om klaar-
overs in te zetten. Er zijn geen mensen 
beschikbaar. Drempels ‘varkensruggetjes’ komen 
binnen ca. 2 weken. Er is hiermee een 
proefperiode van 3 maanden; daarna worden ze 
eventueel vervangen door ‘gewone’ drempels. 
Directie is blijvend in overleg met de gemeente en 
politie. Morgen is de tweede groep 7 aan de beurt 
om actie te voeren ter plekke. Kinderen houden 
een kort praatje en overhandigen automobilisten 
een kaart met vraag om aandacht. 

• Bibliotheek op school 
‘Bibliotheek op school’ wordt ingericht. Alle boeken 
op school worden geinventariseerd en gescreend 
door de stichting. Er wordt opnieuw een 
uitleensysteem in werking gesteld. De bibliotheek 
komt in de hal, met rijdende kasten zodat bij ander 
gebruik van de ruimte plaats gemaakt kan worden. 
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Dit zal de komende maanden plaatsvinden. 
Ouderbetrokkenheid wordt gevraagd om de 
bibliotheek te bemannen. Eventueel inzet van 
oudere leerlingen. Streven is om dit voor de 
zomervakantie operationeel te hebben. Uiteraard 
zijn er tot die tijd al wel boeken beschikbaar. 

• Nieuw rapport 
Er wordt weer een tastbaar rapport uitgegeven. 
Digitale rapport had nadelen; meer werk, minder 
charme en moeilijker het gevoel van de leerkracht 
over te brengen. Het rapport komt in een mooie 
map. 

• Risicoinventarisatie en evaluatie 
Dit traject loopt tot 1 maart. Inventarisatie van 
risico’s omtrent veiligheid in en staat van gebouw 
en omgeving, werkdruk van collega’s, etc. 
Resultaten worden teruggekoppeld naar de MR. 

• Langdurig zieke leerkrachten 
De langdurig zieke leerkrachten zijn besproken. 

 

4 Speerpunt schooljaar 2017-2018:  
Kanjertraining 
De Kanjer coördinatoren zijn aanwezig. 
 
In het begin van het schooljaar, nu des te meer door 
samengaan scholen, is zeer sterk nadruk op 
groepsvorming. Na de kerstvakantie wordt terugval 
bemerkt, dus extra aandacht is vereist. In de klassen zijn 
zogenaamde kanjerboxen, met spelletjes om leerlingen te 
trainen. Er is een volgsysteem dat 2x per jaar wordt 
ingevuld. Hierbij input van leerkrachten en leerlingen zelf. 
Mogelijkheden zijn legio, door opstarten nog niet volledig 
benut, maar is in ontwikkeling. 
 
Bij vergaderingen worden ideeën uitgewisseld tussen 
leerkrachten. 
 
Omgekeerde oudergesprekken zijn dit jaar anders 
ingevuld door extra kanjeravond, nut en noodzaak 
hiervan wordt nog geëvalueerd. 
 
Plannen: oktober collega’s van Palet studiedag zodat ze 
ook gecertificeerd zijn; collega’s van Overstegen krijgen 
opfriscursus. 
 
Als coördinator is er ook ondersteuning in de klas van 
leerkrachten die zelf even zonder ideeën zitten over hoe 
zaken aan te pakken. Jos Schippers is beschikbaar voor 
tips, en heeft verschillende keren interventies gedaan in 
klassen. 

 



 

 

 
Prioriteit is nu groepsvorming. Volgende jaren zal dit 
minder tijd in beslag nemen, omdat de groepen elkaar al 
kennen. 
 

5 Speerpunt schooljaar 2017-2018: 
Leskracht  
Hoewel groep 3 geen gebruik maakt van leskracht, zijn 
de leerkrachten allemaal getraind in deze manier van 
lesgeven. Leerkrachten die gewisseld zijn van 
midden/bovenbouw groepen, worden bijgeschoold. Zo 
kan bij invallen de leskracht doorgang hebben. 
 
Bij het tweede thema is het voornemen om in plaats van 
een voorlichtingsavond de ouders uit te nodigen voor 
eindpresentaties van de leerlingen. Leskracht heeft vooral 
voordeel in het ‘leren leren’, projectgericht werken, etc. 
Leerlingen en leerkrachten zijn zeer enthousiast. 

 

6 Terugkoppeling gezamenlijke GMR avond 
Drie IKC raad leden en de directie waren hierbij 
aanwezig. Indruk was dat de organisatie beter kon. De 
start was verlaat, voorzitter was ziek. Directie moest het 
woord doen. Er waren wel geïnteresseerden, er werden 
gerichte vragen gesteld. Zonder duidelijk doel van de 
avond zijn leden van de MR’en weinig bereid om tijd vrij 
te maken. Zaak van de organisatie om dit beter voor te 
bereiden. 

 

7 
 

Nieuwe leden IKC raad 
Er zijn geen aanmeldingen geweest naar aanleiding van 
oproepen in de nieuwsbrief. één lid van de oudergeleding 
zal de IKC raad na dit jaar verlaten omdat zijn kinderen 
dan van school zijn. Voorstel is om mensen actief te gaan 
benaderen en / of een flyer in te zetten. Gevraagd wordt 
onder bekenden te peilen of er animo is. Tevens wordt 
gekeken naar (tijdelijke) vervanging van de langdurig 
zieke leden uit de personeelsgeleding. 

 

9 
 

Pleinpraat  
Geen bijzonderheden. 
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Rondvraag 
Quickstart wordt dit jaar nog niet opgepakt; er zijn geen 
nieuwe aanmeldingen van ouders, en enkele leerkrachten 
zijn afwezig door ziekte. 
 
Er komen zeer waarschijnlijk rubberen valtegels onder de 
schommels. Marcel Kuster, facilitair medewerker is de 
mogelijkheden hiervoor aan het onderzoeken.  
 

 

11 Sluiting 
De vergadering wordt om 20.45 uur gesloten. 
 

 



 

 

 
 

Volgende vergadering: 
22 maart, 19.15 uur 
 

 


