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1. Voortgang vacature groep 8

Meester Johan werkt tijdelijk in groep 8 op maandag en dinsdag tot er een

structurele oplossing gevonden is. Na de herfstvakantie zal een nieuwe

wervingsprocedure gestart worden.

2. Draaiboek opleving Covid

Het besproken draaiboek is een leidraad voor onderwijsbestuurders en scholen

voor vier scenario’s waarin de corona situatie zich kan bevinden. Scholen weten

per scenario op welke maatregelen vanuit het kabinet zij zich kunnen

voorbereiden en onderwijspersoneel en leerlingen in elk van de scenario’s veilig

en verantwoord naar school kunnen.

Hiermee willen we voorspelbaarheid creëren voor alle betrokkenen in het

onderwijs, zoals leerlingen, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend

personeel en ouders/verzorgers.

3. Opvang Oekraïense kinderen

Organisatie van onderwijs wordt geregeld door gemeente Vijfheerenlanden i.s.m.

de besturen van onderwijsinstellingen. Oekraïense kinderen gaan nu binnen het

bestaande nieuwkomersonderwijs naar school. Dit zijn aparte klassen in de

Sterrekijker waarin het onderwijs kan aansluiten bij wat de kinderen nodig hebben.

Vanwege onvoldoende leerkrachten zal de organisatie van het onderwijs na de

herfstvakantie anders worden.

Nieuwe Oekraïense kinderen zullen niet meer centraal opgevangen worden in de

Sterrekijker. Ouders kunnen hun kind(-eren) aanmelden bij een school in de buurt.

De school kijkt dan met het bestuur van de onderwijsinstelling en de ouders naar

mogelijkheden voor onderwijs.

4. Evaluatie info avond

Zowel ouders als leerkrachten vonden het fijne ontmoetingen. De ontmoeting zijn

waardevol, maar de gedeelde informatie is niet altijd even verfrissend (met name

voor ouders die al kinderen in de betreffende klas hebben gehad). Hoe houd je de

infoavonden verfrissend? De personeelsgeleding van de MR zal het onderwerp

bespreken in het team.

5. Nieuwe methoden – ontwikkelagenda

Er is in verschillende groepen gestart met nieuwe lesmethodes.

● Rekenen (Getal en Ruimte Junior Cloud)

● Technisch en begrijpend lezen (Nieuw Nederlands Junior)

● Aardrijkskunde (Meander)

● Engels (Stepping Stones Junior)

We hebben als MR de nieuwe lesmethodes en de eerste ervaringen hiervan

besproken.


