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Corona - thuisonderwijs & noodopvang
●
●
●
●
●
●

groepje kinderen op school les
thuisonderwijs loopt goed, lessen gaan goed door
voor noodopvang veel aanmeldingen (ma en di ruim 20 kinderen) - ondersteuning
vanuit KOW voor de kinderen uit groep 1 en 2
bij heropening eerst goed kijken naar hoe het kind in zijn of haar vel zit en waar hij of zij
staat in de ontwikkeling
veel meer instructiemomenten dan in de vorige lockdown worden positief ontvangen
adviesgesprekken groep 8 hebben online plaatsgevonden (advies vooraf met de ouders
schriftelijk gedeeld, bij sommige gesprekken zijn de kinderen ook aanwezig geweest.
Beide werd als positief ervaren).

Begroting 2021
●

Investering → ICT:
○ 20 nieuwe chromebooks voor groep 3
○ oude chromebooks verkopen (opbrengst voor school)

Groene schoolplein
Stand van zaken:
● Het schoolplein is zo goed als klaar.
● Volgende week afspraak met Jan Pouwelse om alles na te lopen
● Fruithaag bij het hek van de speeltuin stond nog op de planning, maar is nog niet
gerealiseerd

Gastlessen
●
●

Loopt via Wilbert Koole → variatie in aanbod ligt bij hem, daarin is school afhankelijk
van wat en wanneer er aangeboden wordt
Judolessen → respectvol met elkaar leren omgaan - er zit een opbouw in de lessen
Voorstel om de gedachte hierachter te delen met de ouders via de nieuwsbrief

Schrijfletters & Blokletters
●

Per school wordt een methode gekozen, de Golfslag kiest voor schrijfletters:
○ Start met schrijfletters t/m groep 6 (beter voor hersenontwikkeling bij jonge
kinderen, goed voor motorische ontwikkeling, belangrijk voor het
temposchrijven)

○

Vanaf groep 7 mogen kinderen kinderen kiezen voor hun eigen letters en schrift

Overige zaken
●

Rapporten worden morgen rondgebracht

Volgend overleg
●

13 april 2021

Agendapunt volgend overleg
●
●
●
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Begroting MR 2021
Formatie 2021-2022

