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Vergadering 2017-2018

11 juni 2018 16.00-18.00 uur
Soort vergadering Algemene vergadering Medezeggenschapsraad
Voorzi�er Eric Brassem

Notulist Daan van Veen

Aanwezigen Peter Lakke, Eric Brassem, Jan-Willem Wirtz, Iris Gadellaa, Marije de Vries 
en Daan van Veen

Afwezig  

 
Eric opent de vergadering. Peter hee� beloofd wat documenten te sturen. Dat is tot op heden niet 
gebeurd. Het gaat om het vernieuwde visiestuk, haalbaarheidsonderzoek en het vakan�erooster. 
Peter neemt op zich dit alsnog te doen.
 
Inspec�ebezoek

10 minuten

Mededelingen Peter vertelt dat de inspec�e binnenkort langs komt. Het gaat om een 
verifica�eonderzoek. Het is een licht onderzoek omdat de school niet onvoldoende 
presteert. De inspec�e voert alleen zware bezoeken uit bij zwakke scholen. Er vindt 
veel documentanalyse plaats. Veel documenten zijn de afgelopen periode 
ingestuurd. Op de dag zijn er gesprekken met de direc�e, IB er, leerkrachten, ouders 
en de leerlingenraad. Ook zijn er klassenbezoeken. Peter gee� samen met Bob een 
pitch over de school.
 
Er komt een inspec�everslag maar die wordt niet gepubliceerd. Het wordt 
onderdeel van een bestuursverslag. Peter verwacht niet dat er onvoldoende 
gescoord gaat worden op 1 van de 4 indicatoren.

 
Forma�eplan 2018/2019

15 minuten

Discussie Peter deelt de forma�e uit die deze week naar de ouders toe gaat. Alle vacatures 
zijn vervuld, alleen in groep 5 mist er nog een leerkracht voor 2 dagen. Dit zou 
Lise�e eventueel kunnen doen als zij weer volledig is hersteld na de vakan�e. 
Erik Bunte en Sander Cijsouw hebben een filmpje gemaakt over de school. Op basis 
van het filmpje zijn er 6 a 7 sollicitanten gekomen. Er zijn 2 nieuwe leerkrachten 
aangenomen en een onderwijsassistent. Hier is de school erg blij mee en de makers 
van het filmpje erg dankbaar. 
 
Volgend jaar wordt er gestart met de C-lijn (pluslijn) in groep 6,7 en 8. Groep 5 zal 
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halverwege het jaar instromen. Het is de bedoeling dat er geen kinderen meer naar 
de DWS gaan en dat school dit zelf organiseert. Iris zal de C-lijn organiseren met 
ondersteuning vanuit het Exper�se Centrum.
 
De vergadering vraagt zich af hoe de selec�e hiervoor gedaan wordt en hoe dit naar 
ouders gecommuniceerd wordt. Peter gee� aan dat hij hiervoor nog een 
ouderavond organiseert.

Ac�epunten

Peter Organiseert ouderavond over C-lijn.
 
 
Update nieuwbouw

10 minuten

Discussie Er is geen nieuws. De bal ligt bij de gemeente. Ze waren wel enthousiast over het 
haalbaarheidsonderzoek. Het goodwill kweken in de buurt gaat goed. Peter gee� 
aan goed contact te hebben met de Centrale Dorpenraad.
 
Jan-Willem vraagt zich af hoe het zit met de verzakkingen. Er is laatst een ouder 
doorheen gezakt. Eric hee� gehoord dat de ouder niet blij is met de afwikkeling 
door Peter. Peter gee� aan het heel erg te vinden maar de verantwoordelijkheid ligt 
bij de gemeente en het schoolbestuur. Hij hee� de ouder hierop gewezen.
 
Marije vraagt zich af hoe de gemeente reageert. Peter antwoordt dat zij ‘een 
mannetje’ sturen die vervolgens de gaten met zand dicht. Een lange termijn 
oplossing bieden ze niet.
 
Jan-Willem ziet het schoolplein achteruit gaan. Het is nog wachten op de 
nieuwbouw. Hij vraagt zich af hoe we in de tussen�jd kunnen zorgen dat het 
schoolplein leuk blij�. Marije hee� een sugges�e voor playgrounds. Dit is een 
simpele methode om je schoolplein leuk en ac�ef te houden. Dit hoe� niet veel te 
kosten.
 
Jan-Willem stelt voor om rondom de school waarschuwingsborden op te hangen 
om jezelf te vrijwaren voor eventuele ongemakken op het plein. Of waarschuwen 
via de nieuwsbrief.
 
Stuk in de nieuwsbrief over het plein. Iris denkt dat het misschien verstandig is om 
een burgerini�a�ef te starten. Daar zijn 200 handtekeningen voor nodig om iets op 
de agenda van de gemeenteraad te krijgen.
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Ac�epunten

Peter Neemt de sugges�e van de playgrounds mee naar de ouderraad morgen.
Peter Neemt contact op met Centrale Dorpenraad en bespreekt de weg om om te gaan 

met klachten over het plein. 
Eric Maakt een brief om een burgerini�a�ef met Liesbeth (ouder die is gevallen). 

Wellicht handtekeningen ophalen.
 
 
Update TSO

5 minuten

Discussie Het contract met de TSO is opgezegd. Leerkrachten gaan de overblijf tussen de 
middag verzorgen. Hiervoor is een schema gemaakt zodat iedere leerkracht max 1 
beurt per week hee�. School is nog op zoek naar 1 extern iemand die 
sportac�viteiten kan doen. 
 
Peter hee� met de s�ch�ng overleg gehad en wil de bijdrage naar beneden doen. 
De s�ch�ng hee� op dit moment een grote reserve. Jan-Willem vindt de verlaging 
onverstandig. Als het experiment mislukt dan moet je weer veel geld terugvragen. 
Peter neemt dit mee naar de S�ch�ng.

Ac�epunten

  
 
 
Evalua�e ouderpanel

5 minuten

Discussie Eric gee� aan dat de aanwezige ouders heel verschillend reageerden over het 
toetsbeleid. Peter neemt hieruit mee dat het kindrapport in huidige vorm niet 
voldoende is. Hier zijn de leerkrachten het ook mee eens. Op de studietweedaagse 
is eerder gesproken over een por�olio. Dit idee zal de komende �jd verder moeten 
worden uitgewerkt. 
 
Peter vond het een nu�ge avond. Er komen 2 verslagjes. Elk groepje zou een 
verslagje maken. Verslag over wat er uit de avond is gekomen moet uiteindelijk 
volgen in een plan van aanpak.

Ac�epunten

Peter Zorgt ervoor dat de verslagen gedeeld worden.
 
Instroom nieuwe leerlingen
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20 minuten

Discussie Peter vertelt dat er volgend schooljaar 28 leerlingen starten in groep 3. Er zullen 8 
nieuwe kinderen instromen vanuit de lo�ng. Instroom vanuit Nieuwendam wordt 
verlaagd.
 
Ook zijn er wat misverstanden ontstaan op de voorschool. Daar is naar ouders 
gecommuniceerd dat kinderen op de voorschool gegarandeerd een plek zouden 
krijgen op De Weidevogel. Dit is niet juist omdat niet alle leerlingen binnen het 
postcodegebied vallen. Peter hee� een gesprek gevoerd met de leidsters op de 
voorschool om deze misverstanden weg te nemen. 

Ac�epunten

  
 
Stand van zaken tevredenheidsonderzoek

20 minuten

Discussie Er wordt gesproken over de ac�epunten die voortkomen uit het 
tevredenheidsonderzoek. Het blijkt dat veel punten zijn afgerond of dat daar nog 
aan gewerkt wordt. De luchtverfrissers zijn nog niet op wc’s terecht gekomen.

Ac�epunten

Daan Vraagt Philles naar de status van de luchtverfrissers.
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MR Volgend schooljaar

20 minuten

Discussie Daan deelt mede dat hij Ankie hee� benaderd om volgend jaar zijn plek over te 
nemen in de MR. Zij wil dat doen. Iris neemt op dit moment de plek over van Lise�e 
en wil volgend jaar ook het personeel vertegenwoordigen in de MR. Het is nog 
onzeker of Lise�e volgend schooljaar volledig hersteld is. Daan hee� met Lise�e 
gesproken en zij vindt het prima als haar plek defini�ef wordt overgenomen.
 
Eric gee� aan dat hij erover denkt volgend jaar het stokje over te dragen aan 
iemand anders.

Ac�epunten

  
 

 
 


