Notulen 21/01/2021
Aanwezig: Bart, Lincy, Nikita, Arjen, Lisa, Rebecca en Rosanne
Afwezig: Mark
Aanvang: 19:30
1. Opening
Arjen opent de bijeenkomst via Google-Meet.

2. Rondvraag:
- Arjen (schrijven)
- Lincy (AVI toetsen)

3. Ingekomen stukken:
- Er zijn geen stukken ingebracht.

4. Nieuws uit de school:
- Onderbouw: In de onderbouw zijn we bezig met het organiseren van het thuisonderwijs. De
leerlingen hebben kennis gemaakt met de nieuwe stagiaires. Het thema is het dierenasiel,
wij proberen kleine opdrachten mee te geven voor thuis. Voor groep 2 en 3 zijn er
verschillende contactmomenten in de week voor uitleg of om te socializen.

- Middenbouw: In de middenbouw zijn we ook bezig met het organiseren van het
thuisonderwijs. De nieuwe stagiaires hebben kennis gemaakt met hun mentor en de
leerlingen. We blijven ons focussen op automatiseren en lezen. We proberen het rooster
zoveel mogelijk te volgen.

- Bovenbouw: De instructies in de bovenbouw zijn hetzelfde gebleven. Er is ook afgesproken
om een google-meet met de basisgroep te organiseren. Dit is een moment om even te
socializen of de gewoonten van The Leader In Me te blijven herhalen.

- De stagiaires hebben een algemene kennismaking gehad. Veel van de stagiaires kiezen
bewust voor onze school en ons onderwijsconcept. En zij doen ook mee met het onderwijs
op afstand. Stagiaires die bij ons op school stage hebben gelopen geven aan dat zij het fijn
vinden dat zij écht deel uitmaken van het team.

- Er zijn in iedere bouw driehoek gesprekken (kind, ouder, leraar) gehouden. Dit doen we
omdat we het belangrijk vinden om alle leerlingen in beeld te hebben. Op het moment
hebben wij 100% van de leerlingen in beeld.
Binnen de bouw is er elke dag een leerlingbespreking om de leerlingen te bespreken.

- De LVS toetsen kunnen nu niet afgenomen worden. Deze worden opgeschoven. Er is
afgesproken binnen Sarkon om groep 8 niet eerder naar school te halen. Wij hebben het
vertrouwen dat wij met het hele team van de bovenbouw en alle informatie die wij
hebben de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs
- De groei rapporten worden samen gemaakt met de leerlingen. Op het moment zijn er nog
geen afspraken gemaakt hoe wij dit gaan doen. Dit zal pas gebeuren zodra de leerlingen
weer op school zijn.
- Momenteel zijn er ongeveer 40 leerlingen per dag bij de noodopvang. Er is een beperkte
capaciteit en dit is ook vermeld naar ouders. Veel ouders zijn erg betrokken en proberen de
opvang extern te regelen.
- De SKDH hebben alle locaties gesloten. Eén locatie is geopend voor alle leerlingen.
Daarna verspreiden deze leerlingen zich over de scholen. Het vervoer is geregeld vanuit de
SKDH.
- We hebben een afspraak gemaakt dat de instructiemomenten niet worden opgenomen.
Hier hebben wij voor gekozen omdat wij de privacy van de leerlingen belangrijk vinden. En
omdat wij het belangrijk vinden dat de leerlingen aanwezig zijn bij de instructies op het
moment dat de instructie daadwerkelijk gegeven wordt.
- Er was een vraag over de nieuwsbegrip teksten en of deze verplicht zijn. Nieuwsbegrip is
inderdaad verplicht, ook als deze afwijkt van de eigen visie op een bepaald onderwerp. Dit
hoort bij het lesaanbod van school.
- Sarkon heeft besloten om het rooster aan te houden wat betreft vakanties en studiedagen.
Zodat hier geen verwarring door ontstaat.
- Er was een vraag over de AVI toetsen en of de uitslagen gedeeld worden met ouders. Als
er vraag naar is of als er opvallendheden zijn worden deze gedeeld met de ouders.

5. Nieuws uit de OWG:
- Geen nieuws uit de OWG.

6. Omgangsprotocol en ondersteuningsprofiel
- Omgangsprotocol:
Het omgangsprotocol is aangepast aan het onderwijsconcept.
- Ondersteuningsprofiel:
Dit is een officieel document vanuit Sarkon.
De documenten zijn goedgekeurd.

7. Tussenevaluatie groepsdoorbrekend werken
- De tussenevaluatie is gemaakt met input van het leerlingpanel, ouders en het team.
- De stukken van de midden- en bovenbouw lijken erg op elkaar. Dit komt omdat ze samen
zijn gemaakt.

8. Rondvraag:
- Vraag van Lincy: Worden de uitslagen van de AVI toetsen gedeeld met ouders?
De uitslagen worden op het moment gedeeld op aanvraag van de ouders. Of wanneer er
opvallendheden zijn.

- Vraag van Arjen: Hoe zit het met schrijfles op school?
De leerlingen leren blokschrift op school. Ze krijgen in de onder- en middenbouw schrijven
vanuit methodes (het aanvankelijk/ technisch schrijven). In de bovenbouw wordt er een eigen
handschrift ontwikkeld er wordt de focus gelegd op lay-out (voortgezet schrijven).
Nu tijdens de corona periode wordt er geschreven door middel van taalopdrachten, spelling
dictees en bladzijde uit schrijfschriften (methode).

9. Afsluiting:
- De volgende bijeenkomst is 15 april.
- Arjen sluit de bijeenkomst.

