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Verslag vergadering 24 november 2015
Aanwezig: Joke, Anneke, Nienke, Peter, Jeroen, Monique

Omdat Jeroen eerder weg moet, besluiten we van de agenda af te wijken. De volgorde van de
bespreekpunten wijkt daardoor af van die van de agenda. Jeroen is er tot punt 5.

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen Peter
- Al jaren is er sprake van wisselend sociaal gedrag in de huidige groep 8, zowel op school als
daarbuiten . De laatste maanden is de onrust toegenomen. Enkele ouders hebben besloten een
ouderavond te organiseren. Daarnaast zijn er interventies gepleegd: er is geobserveerd door de IB-er
en door een gedragsdeskundige. Doel van de interventies is een goed afscheid van de basisschool te
bewerkstelligen. Het is gericht op de toekomst. Meer concreet: er wordt gedacht aan een training
‘rots en water’ en er zullen individuele gesprekken plaatsvinden.
Aansluitend wordt er gesproken over schoolbrede methodes op sociaal-emotioneel gebied. We
werken met Leefstijl, maar is dit voldoende? KIVA bleek erg duur. Binnen school kunnen we ook
‘best-practices’ verzamelen; hoe werken wij als team aan het pedagogisch klimaat? (Jeroen’s
complimenten-bal als voorbeeld).
Hierbij komen we ook aan agendapunt 9, voorstel jaarthema. Het sociale klimaat zou een thema
kunnen zijn om dit jaar extra aandacht aan te besteden. Vraag vanuit oudergeleding: hoe kunnen we
de school daarin ondersteunen?
3. Uit de GMR: Stroomlijning Organisatiestructuur (met bijlagen)
De nieuwe opzet wordt besproken. Er zijn vragen over de IB-ers; zijn zij gekoppeld aan een school?
Zij zijn wel aan een school / enkele scholen verbonden, maar hebben daarnaast een eigen
specialisme. Indien gewenst worden zij elders ‘ingevlogen’.
Voor de functies van de nieuwe directeuren zijn al wel personen in beeld. Harm Krol zal de
afzonderlijke MR-en benaderen met de vraag of zij een officiële sollicitatieprocedure willen of
akkoord gaan met de voorgestelde personen.
Opzet van de nieuwe structuur is een betere wisselwerking tussen ‘up’ en ‘down’ .
4. Evaluatie en stand van zaken Digiduif
Na een paar aanloopprobleempjes bij het inloggen, loopt het nu goed. Het systeem biedt veel
mogelijkheden en is uit te breiden met diverse modules.

5. IKC verbouwing, stand van zaken, communicatie ouders, verenigingen, partners
Peter werkt hierbij nauw samen met Janny. Er wordt gezocht naar een aansluiting met de 3+kinderen. Deze kinderen draaien volgens plan 1 keer per maand mee bij de kleuters op school. Er zal
dan iemand van Kid2b / PSZ bij aanwezig zijn. Laatstgenoemde partijen moeten dan een oplossing
zoeken voor de opvang van de 2-jarigen bij Kids2b en PSZ. Er moet wel rekening gehouden worden
met de regelgeving (dergelijke bezoeken kunnen vallen onder activiteiten).
Er is geld toegezegd vanuit de gemeente. Het is nog wachten op het moment waarop dat vrij komt.
Vanuit de IKC-groep is er contact met diverse instanties en er zijn al concrete plannen.
- B-fit; Vanuit het huis voor de sport is er iemand 6 uur per week verbonden aan de school. School
bepaalt de inhoud daarvan. Gedacht wordt aan een ‘menu-kaart’, waarbij kinderen b.v. gedurende
een aantal weken kennis kunnen maken met een sport. (Dit moet niet ten koste gaan van de
sportverenigingen!). Ook kan het huis van de sport aandacht besteden aan plein-spelletjes (we
verwachten dat dit bijdraagt aan positief klimaat). Meer mogelijkheden: Halt, diëtist….
De opbrengst van B-fit moet zijn dat het IKC na twee jaar zelf verder kan met een programma.
- De moestuinvereniging
- sleutelbewaarder kerkgebouw
6. Ouderparticipatiegroep
De bijeenkomst van 2 december wordt geannuleerd, omdat de peuterspeelzaal dan niet aanwezig
kan zijn. Nieuwe datum: dinsdag 12 januari (?)
7. Afvaardiging OG naar GMR
Nienke en Anneke willen dit beiden in principe wel doen. Nienke kan echter niet bij de eerstvolgende
vergadering zijn. Zij overleggen nog.

Volgende vergadering: maandag 11 januari, 19:45 op school

