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Schoolplan 2019- 2023:  

Hierin staan de ontwikkeldoelen voor de komende jaren:  
Professionalisering teamcultuur  
Klassenmanagement (differentiatie, zelfstandig werken)   
Meer/hoogbegaafdheid  
Financieel beleid:  
Vernieuwing schoolplein  
Ledverlichting  
Zonnepanelen   
Alles in relatie met de vraag: hoe ontwikkelt het krimpend leerlingaantal, hoelang staat het oude stuk 
van de school nog, welke financiële keuzes moeten gemaakt worden?  
  
We spreken over het belang van hoogbegaafdheid en DHH. Dit vraagt meer kennis van de 
leerkrachten. Het is noodzakelijk om de meerbegaafde leerling in zijn/haar onderwijsbehoeftes te 
voorzien. Er is meer kennis nodig om te kunnen signalen en te handelen. De samenwerking tussen 
ouders en leerkrachten vraagt meer openheid bij afwijkende/onbekende terreinen.  
  
Onderwijsresultaten:  
We zien een overzicht van de groepen hoe de school er vorig jaar voor stond. Over het algemeen 
mogen we tevreden zijn met de resultaten.   
   
Instemming Schoolondersteuningsprofiel (SOP):  
De actuele gegevens van dit jaar moeten nog aangevuld worden.  
 
Adviezen:  
De MR geeft nog geen adviezen, omdat we niet weten wat onze rol is als MR na de stemming die 
gehouden is voor de zomervakantie.   
  
Geluidsinstallatie:  
Tijdens de schoolopening was het niet te verstaan! De installatie moet beter voorbereid of uitgebreid 
worden. Misschien ook iemand op de tafel, zodat het geluid er verder overheen draagt. (Dit was ook 
het geval met de prijsuitreiking van de leeswedstrijd)    
  
 Uniformiteit uitgaan van de school:  
Bij de eerste bel opruimen, met de 2e bel naar buiten. Sommige klassen zijn eerder uit, dit komt door 
snel opruimen/pleinwacht.  
De kleuterouders staan nu op het plein, dat zou ook aan de bovenbouw kant moeten, want het 
probleem van opstopping is nu verplaatst. Dit wordt teruggekoppeld naar het MT.  
   
DHH protocol:  
Wij geven met klem advies dat de uren voor DHH gewaarborgd moeten worden.    
Om iets te signaleren heb je kennis nodig en moet je er open voor staan!   
  
Schoolgids:  
We hebben een aantal opmerkingen/aanvullingen op de schoolgids. Die zijn teruggekoppeld naar de 
directie.   
  
Takenverdeling MR:  
Voorzitter: Jean  
Secretaris: Jannie  



Notulist: Sijke D  
Vergoeding: de ouders zien unaniem af van de vergoeding.  
  
Telefoon: 
Momenteel is bij de optie van ziekmelding dhr. Van Rees nog te horen, dat moet aangepast worden. 
    
 


