
Notulen 13 januari 2021 13:00 

Aanwezig: Dwight, Marianela, Kitty en Kim 

Afwezig: Bart 

Opening: Kitty opent de vergadering 

Notulen van de volgende vergadering: Kim stuurt de aantekeningen van 11 november naar Kitty. 

Kitty probeert daar een verslag van te maken. Er zijn nieuwe afspraken over de notulen gemaakt. We 

rouleren het maken van de notulen. Degene die de notulen maakt, maakt ook de agenda voor de 

volgende vergadering. Deze agenda wordt gebaseerd op de jaarkalender. Dwight had een nieuw idee 

voor onze vergadering/notulen. Op een andere school in Almere sluiten ze de vergadering altijd af 

met 5 zinnen. Die 5 zinnen vatten de vergadering samen. Aan het einde van het jaar zetten ze alle 

zinnen op een rij. Dit geeft een mooi overzicht van het jaar.  

Huishoudelijke mededelingen: geen 

Actielijst: de actielijst is doorgenomen. Voor aanpassingen, zie actielijst onderaan notulen 

GO! Kinderopvang: Er is vernomen dat het aanpassen van de tijden naar 08.15-12.15 niet wordt 

gedaan omdat dan de ouders van de peuters in Nobelhorst een probleem hebben met het brengen 

van hun basisschoolkinderen. Dwight gaat navragen of dit de reden is dat de peuterspeelzaaltijden 

niet kunnen worden aangepast.  

 

Stand van zaken: 

 Corona: vanaf 16 december zijn de scholen gesloten. Het online lesgeven gaat goed. Er is per 

groep twee keer per dag instructie.  

De noodopvang is te vol. Er zijn met name te veel kleuters. Dit moet anders geregeld worden. 

Dwight gaat het gesprek aan met de ouders die hun kind(eren) vijf dagen per week naar 

school brengen. Ook heeft Dwight  binnen de brede school een oplossing gezocht voor de 

overvolle noodopvang. Josephine gaat zich bezighouden met de risicokinderen. Ze gaat met 

die kinderen individueel aan de slag.  

Ook komt de Droomspeelbus drie keer per week om een uur gymles te geven aan de 

kleuters.  

Met GO! zijn er afspraken gemaakt dat twee medewerkers elke dag een uur helpen met de 

kleuters.  

 Studiedag: deze dag is onder andere besteed aan afstemmen en de leerdoelen die daarbij 

horen. 

Ook zijn de filmpjes van elkaar bekeken en heeft iedereen feedback op elkaar kunnen geven.  

Dwight is met Wilma in gesprek over hoe ze dit traject kunnen voortzetten. Na de lockdown 

gaat het videobegeleidingstraject verder.  

Ook hebben Dwight en Wilma de lessen bezocht en de mappen bekeken.  

 Bezetting: Dean staat op dit moment 5 dagen in de week voor groep 7. Lilian staat 5 dagen 

voor groep 3 / 4.  

Groep 1 /2 heeft vanaf januari 36 leerlingen in de groep. Daarom staat Byonda op woensdag 

naast Kitty voor de groep. Voor de overige dagen wordt de oplossing gezocht in een stagiair 

voor extra handen in de klas.  

 Albatros: Dwight is interim-directeur op de Albatros tot de voorjaarsvakantie. Dit doet hij op 

zijn vrije dag (vrijdag).  



 Snappet: Snappet wordt nu gebruikt in groep 5 als pilot. In de loop van het jaar wordt 

bekeken of Snappet gebruikt blijft worden. Op dit moment wordt er een tablet gebruikt. 

Deze wordt standaard geleverd bij een pilot. Als we Snappet willen blijven gebruiken, kan dit 

ook op de Chromebooks die we al in ons bezit.  

Leerlingenaantal: De afgelopen jaren is er zorg geweest over de geringe instroom bij de kleuters. 

Deze zorg is er nu niet meer. De kleuterklas heeft nu 36 leerlingen, waarvan 18 in groep 2.  

De flyer die Dwight heeft laten maken, wordt op dit moment aangepast en zal daarna worden 

verspreid.  

Jaarkalender 2020/2021: Deze is gedeeld via de mail  

Schoolplan en Jaarplan: Dit wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Dwight zal de 

documenten naar ons versturen.  

Verkeersveiligheid: Kim houdt contact met de wijkregisseur. Na de lockdown wordt dit verder 

opgepakt.   

Financiën: Dit wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Dwight zal dan de begroting 

toelichten.  

Ouderbijdrage: Tot december was er 48% van de ouderbijdrage opgehaald. Kim maakt een stukje 

voor in de Krook over de verschillende uitgaven die zijn gedaan van dit geld.  

Rondvraag: geen vragen 

Volgende vergadering: 3 maart 2021 

 

 

 

 

 


