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Overleg met Olga  

 

1. Ervaringen online lesgeven / openstellen school  
Het online lesgeven ging tijdens de 2e lockdown al beter dan tijdens de 1e. Zo waren er meer 
contactmomenten met de kinderen. Er was beter en vaker contact. Er was meer structuur in 
de lessen en de techniek werkte beter. De devices waren allemaal uitgeleend. De school 
heeft een verzoek voor een subsidie ingediend en gekregen voor 120 extra devices zodat de 
groepen 6, 7 en 8 straks allemaal een eigen chromebook hebben.  
 
Op dit moment probeert men beeld te krijgen van achterstanden die kinderen hebben 
opgelopen, met name de groepen 7 en 3. Bij groep 3 lijkt geen achterstand te zijn volgens 
Neelke.  
 

2. Pilot groep 4 (en 3?) op vrijdagmiddag naar school  
De pilot zou na de voorjaarsvakantie van start gaan, maar de betrokken leerkrachten gaven 
geen instemming. Bij de groepen 3 zijn geen achterstanden geconstateerd, maar dit wordt 
nog officieel gemeten. De pilot blijft staan om na de zomervakantie eventueel alsnog van 
start te gaan.  
 

3. Instemming MR met mondkapje verplicht op achterplein?  
Dit onderwerp staat naar aanleiding van de brief van de heer Van der Zwan op de agenda. 

Inderdaad heeft de MR op dit onderdeel van het protocol geen formele instemming gegeven 

omdat dit onderdeel is aangepast nadat de MR al had ingestemd met het protocol. De MR 

geeft voor zover noodzakelijk alsnog instemming. De MR kan zich vinden in de argumenten 

van de school. De MR zal een reactie voorbereiden naar de heer Van der Zwan.  

 
4. Protocol updaten / aanpassen 

Olga geeft aan het protocol nog aan te passen en te publiceren op de website van de school. 

 
5. Melding datalek  

Dit is gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Verder niets van gehoord.  
 

6. Besteding reserve – status  
Vastgesteld is dat de reserve niet buitensporig hoog is. In ieder geval het publieke deel. De 
private reserve (=fonds van de vereniging) – daar zijn nu geen concrete plannen voor.  
 In ieder geval zijn de kleedkamers en corridor vernieuwd. Naar andere mogelijke doelen 
wordt nog gekeken.  
Er is wel een nieuw Meerjarig Onderhoudsplan opgesteld (MOP) opgesteld waarin renovatie 
van het schoolplein is opgenomen voor 2022. Dit kan eventueel naar voren gehaald worden.  
Wel is er een verzoek binnengekomen vanuit het Ministerie van Onderwijs om niet op 0 
maar om negatief te begroten.  
 

7. Les over gevaren in de zee  
Deze wordt ingepland voor de groepen 7 en 8. De bedoeling is om deze lessen jaarlijks aan 
deze groepen te gaan geven.  



 
8. Verkeersveiligheid  

1 jaar geleden met een heel comité vanuit de gemeente een overleg gehad. Daarna ligt het 
stil. Het wordt in ieder geval niet opgepakt tezamen met de rioleringswerkzaamheden. In het 
voorjaar van 2021 is weer een overleg gepland. Olga zal de MR informeren.  
De MR stelt nog voor om klaar-overs in te zetten. Dit is vaker gedaan in het verleden. 
 
 

Bespreken actiepunten  

Ontwikkelgesprekken met kinderen erbij – er zitten ook nadelen aan omdat bepaalde onderwerpen 

toch beter besproken worden zonder de kinderen erbij. Het kan dan meer werk opleveren voor de 

leerkachten omdat er een extra gesprek ingepland moet worden.  

Lessen na schooltijd  

Op dit moment ligt alles stil, behalve de lessen van Karin Hak.  

Uitwisseling andere scholen. 

Marion verwijst naar de mail die zij heeft gestuurd over de Haagse Dierentuin.  

Verder is uitwisseling met andere scholen in het verleden niet altijd een succes gebleken. Integratie 

tussen de kinderen is niet gemakkelijk te realiseren. Mogelijk werkt zo’n project als de Haagse 

Dierentuin beter. Dit ligt momenteel stil door Corona.  

 

Brief de heer Van der Zwan 

Anne-Marthe maakt voorzet en stuurt brief rond voor input.  

 

Schoolplein  

Wijnand zoekt contact met de gemeente om de aanpak en mogelijkheden te bespreken.  

 

Engelse les en programmeren  

Margaret vraagt of er behoefte bestaat om de Engelse lessen uit te breiden. Volgens Marion horen zij 

teug van middelbare scholen dat het niveau van kinderen die op de WdZ hebben gezeten goed is 

over het algemeen. Dus er zou niet direct behoefte aan meer Engelse les bestaan. Wel aan maatwerk 

voor kinderen die tweetalig zijn en daardoor al heel goed Engels kunnen praten.  

Marion brengt in vergadering in – de algehele terugkoppeling vanuit het VO. Volgende vergadering 

wordt dit een afzonderlijk agendapunt.  

Programmeren  

Dit geeft Maartje Klungel (?), maar ligt momenteel stil omdat het in projectvorm en naschools wordt 

gegeven.  

Technieklessen 



Wilco geeft alle technieklessen binnen school. Afgesproken wordt om hem voor de volgende 

vergadering uit te nodigen.  

Terugkoppeling voortgang kind  

Carolien geeft aan dat ze het te laat vindt om pas in februari voor de eerste keer een terugkoppeling 

over de voortgang van het kind te ontvangen. Dit is een paar jaar geleden juist aangepast omdat de 

school van mening was dat in de kerstvakantie nog niet voldoende informatie over de vorderingen 

beschikbaar is. Is er een andere oplossing mogelijk? Volgende keer wordt dit een afzonderlijk 

agendapunt en Carolien schrijft een voorstel.  

 

 


