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• terugkoppeling MR-leerlingenraad 

De vraag wat verstaan de leerlingen onder een gezonde school? komt nog terug 

binnen de leerlingenraad. De leerlingen konden nu al aangeven welk leerling 

ongezond eten bij zich had. 
 

• nieuws uit de school 

- Vrijdag 17 maart gaat groep 8 aan de slag voor ouderen. De leerlingen gaan i.s.m. 

de Kameleon pannenkoeken bakken voor de ouderen in de gemeente. Ook de 

leerlingen van de Lage Waard hebben hier een rol door van tevoren al voor te 

bakken.  

- Er is contact gelegd met de Lage Waard om leerlingen van onze school daar 

workshops te laten volgen en/of studenten van de Lage Waard komen naar onze 

school om hier lessen aan te bieden.  

- 31 maart is het bezoek van de inspectie 

- Binnenkort is het reviewgesprek. De datum is nog onder voorbehoud, 16 maart.  

- De subsidie ‘Basisvaardigheden’ is toegewezen.  Dit betekent dat we concreet 

kunnen investeren in gerichte acties wat het onderwijs ten goede komt. 
 

• Het jaarplan – bijzonderheden vanuit het jaarplan 

- Het gespreksformulier in de onderbouw (en in de toekomst door de gehele 

school) zal aanpassingen gaan krijgen m.b.t. de huidige wijze van rapportage. Het 

doel is om de ontwikkeling meer inzichtelijk te maken. In groep 8 worden bijv. 

leerlinggesprekken gehouden.  

- De nieuwe methode Blink (wereldoriëntatie) is ingevoerd. De eerste signalen zijn 

positief. 

- Het verbeteren van het leesonderwijs krijgt zijn volle aandacht. Begrijpend lezen 

en het leesplezier verdient zijn aandacht om dit meer intrinsiek bij het kind te 

laten leven. Wat is nodig voor een goede leesvaardigheid? Het thematisch 

werken zou hiervoor een uitgangspunt moeten worden.  

- De nieuwe rekenmethode sluit beter aan bij onze school. Er is sprake van 

kleinere stapjes tussen de doelen.  

- Het invoeren van VIA4 moet nog geagendeerd worden.  
 

• NPO-middelen (zie bijlage) 

De MR wordt geïnformeerd over de NPO-middelen die de Anne Frank tot zijn 

beschikking heeft. Er komen vernieuwingen die hiervoor ingezet kunnen worden. 

 

• Vragenlijst Ouderenquête (zie bijlage) 

De vragenlijst is tijdens een ouderavond meegegeven en toch hebben we een matige 

opkomst: 35 ouders hebben het ingevuld. De enige reden van deze lage opkomst zou 

de taligheid kunnen zijn. Deze ouders geven de school een 8,5.  



Met de resultaten van de vragen zijn we zeer tevreden. Op een 5-puntsschaal scoren 

we op alle vragen tussen de 4 en 5. 
 

• Aanvraag subsidie – informeren (zie bijlage) 

Eén van de interventies is het inzetten van vakdocenten voor o.a. woordenschat in 

de onderbouw, het voortzetten van de 2+ groep e.a. interventies. Daarnaast willen 

ze inzetten op het versterken van onze aanbod begrijpend lezen in samenhang met 

woordenschat door een rijke taalomgeving te creëren met o.a. bijv. thematisch 

werken.  

 

De school staat voor uitdagingen op het gebied van de huidige (en de mogelijke 

toekomstige) instroom. De vraag is wat er nodig is om deze kinderen goed te kunnen 

ondersteunen/ te begeleiden zodra ze onze school binnenkomen qua signalering.  
 

• informeren schoolbespreking – M-toetsen 

De oudergeleding is geïnformeerd over de schoolontwikkeling i.c.m. de wijze waarop de 

verantwoording richting het bestuur wordt gedaan middels een analyse schoolopbrengsten. 

 

• Rondvraag 

- Inspectiebezoek: welke ouder zou aan kunnen sluiten bij het gesprek met 

de inspectie? – vraag is uitgezet 

- Kamp: groep 8 gaat een nacht in Hank kamperen. 

- Schoolreis gaat door;  bestemming onduidelijk -> het zoeken wordt 

opgestart.  
 

 


