Notulen vergadering 22 september 2020
Aanwezig:
Ouders: Corine van As, Hanneke Schlaman
Gast: Joep Hanraets, Duifje Alderse Baas
Team: Ingrid Roelofs, Larissa Tulp, Ingrid Doeser
Gast: Merel Jansen
Programma Binnenste Buiten: Merel geeft uitleg over hoe vrijdag eruit komt te zien. Het
schoolplein wordt vooral groen. De uitzending is ergens begin november.
Notulen 17 juni:
Verschuiven we naar volgende vergadering.
Documenten:
Schoolgids:
Hanneke: Hoe krijgen ouders de schoolgids te zien?
Schoolgids komt op de site. We zouden een link naar de schoolgids kunnen zetten in een
volgend Valkje.
Ingrid D: Alleen wat punten en komma’s, maar die worden besproken met Ingrid R.
Larissa: Geen opmerkingen.
Corine: Zou Dalton nog concreter in de schoolgids kunnen komen met bijvoorbeeld een foto
of een voorbeeld? Kunnen we bepaalde punten nog beter benadrukken met een vette kleur,
donker maken, naar voren halen? Er staat nog in dat de lunch geld kost, maar dat is niet
meer zo.
Ingrid R: Een schoolgids moet aan bepaalde eisen voldoen. Vorig jaar is gekeken naar de
volgorde en zijn er bewuste keuzes gemaakt. Er is bepaalde informatie die opgenomen moet
worden.
Laatste opmerkingen uiterlijk maandag 28 september naar Ingrid R.

Schoolplan:
Ingrid R: Is het vierjarenplan. Er wordt gewerkt in een format. Het is gebaseerd op het
strategisch beleidsplan van het Sticht. Ieder jaar wordt er ook een jaarplan gemaakt, dus dat
hoeft niet opgenomen te worden in het schoolplan.
Het schoolplan is al bekeken door Marleen Remmers en Rinske van Popta. Het team heeft
het ook ontvangen en nu ligt het bij de MR.
Ingrid D: Geen op- of aanmerkingen.
Larissa: Heeft geen opmerkingen.
Joep: Hoe zien we wat er in de schoolgids beschreven staat terug in het schoolplan? Het
streven om voortvarend te zijn komt er bijvoorbeeld niet in terug.
We gaan er met het team nog naar kijken.
Corine: Geen opmerkingen over het document.
Mocht er nog aanvullingen zijn dan voor dinsdag 6 oktober.

Jaarplan:
De balkjes uit het schoolplan komen terug in het jaarplan. Ingrid heeft geprobeerd het meer
concreet te maken. De intentie is om het meer meetbaar te maken dmv de balkjes die
opgenomen zijn en de programma’s die we gebruiken om het te meten.
Duifje: Hoe kunnen kinderen aangeven wat ze moeten leren? Dit betreft het doel van de
kennismakingsgesprekken.
Kinderen kunnen echt wel aangeven dat ze bijvoorbeeld klokkijken nog lastig vinden of dat
ze aan spelling moeten werken. Leerkrachten stellen daar ook gericht vragen voor.
Hanneke: Hoe loopt Unit onderwijs?
We hebben een basis afgesproken met elkaar.
Doel: Leren samenwerken en hulp leren vragen. Groep 1 tot en met 4 bij elkaar en groep 5
tot en met 8 samen. Kleuters van groep 1 zijn de eerste keer nog bij Roelina gebleven.
De data staat vast in de agenda voor het hele schooljaar.
Thema’s:
Unit 1: En toen
Unit 2: Water
Unit 3: Verschillen
Joep: Ik mis Corona in het jaarverslag en jaarplan. De Valkenheuvel heeft die periode
fantastisch gedaan. Durf dat ook naar buiten te brengen.
Corine: We zijn nog niet klaar met Corona, dus het kan ook prima in de schoolgids.
Schooljaarverslag:
We hebben een tussenevaluatie gehad en die is al besproken in de MR. Dit is de
eindevaluatie.
Corona:
We hebben met het team een noodplan gemaakt. Die staat ook in het Valkje.
Zodra er sprake is van een besmetting, is er contact met het bestuur en de GGD.
Ingrid krijgt goede adviezen van de GGD. Daar is al meerdere keren contact mee geweest.
De actualiteit haalt ons ook soms in. Nu is het de situatie dat we kinderen niet meer naar
huis hoeven te sturen bij een verkoudheid.
Joep: Je kunt ook zelf richtlijnen opstellen, naast die van de RIVM. Voorbeeld: Een kind dat
neusverkouden is zou wellicht wel 1,5 meter afstand moeten houden tot de leerkracht.
Ingrid D: We laten de kinderen nog regelmatig handen wassen (bij binnenkomst en na iedere
pauze), iedere dag maken we de tafels schoon. Het is goed om na te denken over eigen
regels buiten die van de RIVM.
Hanneke: Het is belangrijk om die 1,5 meter aan te houden. In de zorg is de regel: Langer
dan 3 minuten en dichter dan 30 centimeter bij een patiënt, dan een mondkapje.
Publiciteitscampagne:
Het bureau wil post voor Facebook gaan begeleiden. Generieke dingen kiezen en aan
mensen vragen of ze dat willen verspreiden.
Merel en Ingrid R gaan ook de huis, tuin en keuken berichten delen.
Er zijn 4 ouders nodig waar we een testimonial van kunnen maken. Het betreft geschreven
tekst. We denken met elkaar na over wat een mooie afspiegeling van onze school kan zijn.

De spandoeken hangen. Er zijn nog folders die uitgedeeld kunnen worden.
Ingrid is uitgenodigd bij de Rotary. Dat is 5 oktober. Thema is diversiteit.
Duifje wil die avond mee naar de Rotary.
Corine: Denk goed na over wat je van de Rotary wil? Wat probeer je te halen?
Doel: De Valkenheuvel op een positieve manier neerzetten en dat ze het woord verspreiden.
Verder zouden ze misschien wat kunnen betekenen qua beroepsoriëntatie voor onze
kinderen.
De video staat ook nog op de rit, maar we doen het stapje voor stapje.
Larissa is bezig om de site weer up to date te maken. Weinand zou nieuwe foto’s kunnen
maken.
Duifje: Heeft facebook genoeg zin?
De bedoeling is wel dat het gedeeld wordt. Het blijkt toch een kanaal te zijn waar veel
mensen naar kijken.
Actielijst:
Joep past direct de actielijst aan.
Parro blijft een punt van aandacht voor iedereen.
Op de website komt dat we met Parro werken en hoe ouders er komen.
Vastleggen van de vergaderingen voor het hele jaar. Dan kan het opgenomen worden in de
agenda in Parro.
Larissa: Moeten we het regelement van de MR nog nalopen? Die staat op de site. Die er nu
op staat is van 2016.
Vergaderingen plannen:
We gaan vergaderen via Teams.
Corine komt met voorstellen voor data voor de nieuwe vergaderingen voor het hele jaar.
Rondvraag:
Duifje: De ouderbijdrage druppelt langzaamaan binnen.
Hanneke: Hanneke zit al meer dan drie jaar in de MR. Ze wil dit jaar nog blijven, maar
misschien is het goed om einde van dit schooljaar een andere ouder te gaan zoeken.

Regelement van de MR:
Op de site staat het regelement van de MR. Die is van 2016. Moeten we die aanpassen?
Sandra heeft het regelement al een keer aangepast. Larissa gaat zoeken.
We zetten vanaf dit jaar de notulen op de site.

