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Afsprakenlijst

O Team o.b.s. Het Palet

O Ouderraad

X MR

O Overleg:

Opgesteld door: Frencis van de Wardt-Schaap, d.d. 5 juli 2021.

Onderwerp Inhoudelijk gesproken over Besluiten/actie door
Opening Start om 17.40u
Notulen vorige
vergadering

Leerlingaantal Palet Opheusden stond op 84, dit moet
88 zijn op teldatum 1 oktober 2021.

Rondvraag / mededelingen Gerben heeft een formulier gemaakt ter Instemming.
We maken een papieren en digitale map.
Het is een besluitformulier waarop we akkoord
geven.

Gerben (en mogelijk Zefanja) willen komend
schooljaar MR Effectief gaan doen, als vervolg op
cursus MR Start.

Monique: Team Kesteren is akkoord met
werkverdelingsplan in de eigen school.

Volgend schooljaar beginnen hiermee.

Monique stuurt het plan naar Frencis en viceversa.

Jaarverslag Frencis levert het jaarverslag aan voor de eerste MR
vergadering van 30 september 2021.

Taakbeleid Gerben wil voorzitter worden.
Frencis blijft secretaris.

Monique past dit aan in het huishoudelijk reglement.
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Zefanja houdt de post bij.

Schoolplan Stefan heeft uitstel tot uiterlijk de herfstvakantie
2021.

Karin heeft het concept gedeeld,
maar moet de juiste versie nog
delen.

OR begroting en
reglement

Oph.: Na 6 juli kan Karin meer toelichten.

Kes.: Bezig met het actualiseren van de financiële
situatie, i.s.m. Rabobank. Stefan wil graag
digitaliseren.

De hoogte van de vrijwillige bijdrage blijft gelijk.

Schoolopbrengsten Kes.: In groep 5 t/m 7 scoren we onder het landelijk
gemiddelde op alle vakgebieden.
Ten opzichte van de M-toetsen is in groep 3 met
rekenen een verschuiving geweest van
ondergemiddeld naar bovengemiddeld. Leerwinst
29,6.  In groep 4 ook significante leerwinst.
In groep 5-6 een kleine leerwinst; terug te voeren op
wisselingen in de groep.
In de groepen 7 en 8 zijn leerlingen met een eigen
programma.

Technisch lezen: Leerwinst in elke groep.

Spelling: Nieuwe methode Staal spelling. Leerwinst
in elke groep, behalve groep 3 nog niet. In groep 3
wordt deze methode ingezet naast Lijn3.

Volgend jaar na de M-toetsen gezamenlijke studiedag met Palet
Kesteren en Opheusden m.b.t. opbrengsten.
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Begrijpend lezen: Leerwinst in elke groep.

Oph.: Landelijk signaleringswaarde wel behaald op
1F, op 1S/1F niet.
In de groepen 4-5 wordt laag gescoord, dit is
verklaarbaar n.a.v. populatie. Groei wel aanwezig:
van 0,8 naar 1,7 niveauwaarde.
We hebben veel ingezet op Taalgericht handelen. Dit
is terug te zien over de hele linie.
Begrijpend lezen blijft een vraagstuk; hebben we de
juiste methode?
Rekenen: nieuwe methode Pluspunt versie 4. Deze
matcht niet met Snappet. Komend jaar gebruiken we
de methodesoftware en krijgen we begeleiding bij
implementatie.

Stavaza Corona In Kesteren proberen we 1,5 meter afstand te houden.
Verder de regels wat losgelaten. Bij de musical zijn 3
personen per kind welkom. De pauzes zijn
gescheiden.

In Opheusden mogen 2 personen per kind bij de
musical zijn. Eén pauze is nog gescheiden ob/bb.
Geen mondkapjes meer.

Formatie Oph.: Twee vacatures ingevuld, een derde vacature
(onlangs bekend) nog open. Deze kunnen we evt. ook
intern oplossen. In de bb is nog ruimte voor een
ondersteuner.
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Kes.: Nog een vacature voor 1 dag groep 3-4 en 1x in
de twee weken 1 dag. En een vacature voor
vakleerkracht gym.

Schooltijden Opheusden Volgend jaar gaan we 4x een kwartier extra naar
school (niet op woensdag) tot 14.30 u ipv 14.15u. De
ouderenquête geeft aan dat 44 ouders hebben
gereageerd. 75% gaf toestemming.
Studiedagen: 7 middagen en 3 hele dagen.

Agendapunten
volgende vergadering op
donderdag 30 september
2021 om 18.00 u.

● Instemmingformulier Besluiten
● Jaarverslag MR
● Huishoudelijk reglement
● Jaarplan beide scholen
● Schoolplan beide scholen
● Schoolgids beide scholen
● Vaststellen jaarplan / vergaderplan MR
● OR begroting en reglement (Oph.)

Gerben gaat als voorzitter de vergaderingen voorbespreken met
directies.

Frencis doet een voorstel met vergaderdata, via de mail.


