
Notulen 21-09-2020 

Aanwezig: Paul, Marijn, Ingrid, Tom, Patricia, Lindsy 

Afwezig: Andre 

 

Corona maatregelen 

Binnen de school gaat het goed. De communicatie naar ouders is goed. De vraag vanuit de ouders 

komt of ze het schoolplein op mogen. Dit mag helaas nog niet vanwege de maatregelen van het 

RIVM.  

Er zijn ouders die blijven hangen. In de ochtend gaat het goed omdat de kinderen dan meteen naar 

binnen gaan. In de middag gaat het minder goed omdat er dan veel ouders bij het hek staan. 

Communicatie hierover is al een aantal keer geweest en het is op dit moment de 

verantwoordelijkheid van de ouders. Er kan nog gecommuniceerd worden dat ouders het schoolplein 

niet op mogen vanwege de regels van het RIVM, dan is er meer begrip. 

Broertjes en zusjes worden in overleg bij 1 poort opgehaald, dit is fijn. Als kinderen via de andere 

uitgang gaan is dit op goed vertrouwen, de leerkracht ziet dan niet of het goed gaat.  

Het is soms lastig met communiceren over corona omdat de richtlijnen snel en vaak veranderen. In 

het team worden mensen ook verkouden en er zullen steeds meer leerkrachten zich moeten laten 

testen.  

 

Ouder activiteiten commissie 

Op 30 september komt de ouder activiteiten commissie bij elkaar voor een eerste overleg. Er zijn 

ongeveer 15 ouders die hebben aangegeven dat zij deel willen nemen aan de OAC. Het is de 

bedoeling dat de ouders 2-3 keer bij elkaar komen voor een gezamenlijk overleg en dat de ouders 

aansluiten bij een van de vier werkgroepen die de vieringen organiseren.  

Er wordt ook nog meegedacht over het budget van de ouderraad van vorig jaar. Omdat het dit jaar 

niet storm loopt met de vrijwillige ouderbijdrage (er is nu ongeveer 1000 euro binnen) moeten we 

misschien over een paar jaar keuzes gaan maken. Voor sint is er bijvoorbeeld al 1400 euro nodig.  

Aan het eind van dit kalenderjaar kunnen ouders ook geen gebruik meer maken van stichting 

leergeld voor de vrijwillige ouderbijdrage. We moeten op tijd bedenken wat we dan willen 

(bijvoorbeeld alleen nog een sinterklaasviering) en dit communiceren naar ouders.  

Normaal gesproken sloot de ouderraad aan het eind van het schooljaar een keer aan bij de MR 

vergadering om te evalueren. Nu is de vraag of er iemand van de OAC (waarschijnlijk zal dit Yvette 

zijn) om komende vergadering al aan te sluiten om het plan te bespreken voor komend jaar.  

 

Koersplan Tangent 

Donderdag is het nieuwe koersplan van tangent gepresenteerd. Dit plan is samen met leerkrachten, 

bestuur, ouders en kinderen gemaakt. Wat er in het plan staat is onze verantwoording naar ouders 

toe. Het jaarplan van de scholen worden op dezelfde manier opgebouwd als het koersplan. Op deze 

manier worden alle schoolplannen tangent breed hetzelfde. In de komende teamvergaderingen gaan 

we het jaarplan dan ook steeds behandelen.   

Op 5 oktober (studiedag tangent) wordt het koersplan ook weer meegenomen.  

 

SOP 

Het school ondersteuningsplan werd eerst altijd uit handen gegeven. Nu heeft Tangent besloten dat 

iedere school dit voor de eigen school moet maken. In de eerste instantie zouden ze alles wat binnen 

kwam goed keuren. De school had een smal plan gemaakt, maar dit was nog niet voldoende. De MR 

heeft op zondag en maandag het tweede plan ontvangen. Nog niet iedereen heeft tijd gehad om 



hiernaar te kijken. Alle op- of aanmerkingen worden voor het eind van de week naar Lindsy gestuurd 

en zij stuurt ze dan door naar Kim zodat Kim het nog kan aanpassen.  

 

Jaarplan Cocon 

Vorig jaar is er toestemming gegeven om het schoolplan een jaar uit te stellen. We gaan nu verder op 

de ambities die de school heeft. Er komt een vraag over het rekenonderwijs in 2023. We zijn nu bij 

EDI vooral gericht op het rekenonderwijs en er gaat dan worden bekeken of er een nieuwe methode 

is die ook aansluit bij het EDI onderwijs.  

 

Schoolgids 

Aanpassing: blz. 32: dagen in het vakantierooster staat 2018-2019. Tom past hem aan en gaat hem 

uploaden.  

 

Toelatingsbeleid 

Goedgekeurd 

 

Highlights GMR 

Highlights zijn besproken.  

 

GMR-lid 

Paul wil vanuit de MR ook in de GMR. Lindsy gaat dit doorgeven bij de GMR. 

 

Verkeer 

De activiteiten die we gaan doen dit jaar (onder voorbehoud vanwege de corona maatregelen): 

Fiets APK (groep 4 t/m 8), Dode hoek project (groep 7-8), skate-a-way gepland op 14 oktober (groep 

3-4 en 4-5), magic traffic show (groep 1 t/m 6), fluorfeest (groep 3-4), veilig naar school 

duimpjesactie gaat dit jaar niet door, verkeersslang (groep 1 t/m 8), verkeersexamens groep 8 

(praktijk en theorie). 

 

Mr-scholing 

Lindsy gaat de folder inscannen van de MR scholing. Waarschijnlijk is het fijnste om de MR compleet 

scholing te gaan volgen. Dit is een scholing met de basis en het vervolg daarop. Lindsy informeert nog 

wanneer deze data zijn en wat de kosten zijn. 

 

WVTTK 

*Compliment voor het leerplein van groep 3-4. 

*Komt er een groep 0? Op dit moment is dat nog niet duidelijk, waarschijnlijk zal hier rond november 

of december informatie over komen als deze er komt. 

*Verrijking: Suzan en Laura gaan een opleiding doen en beleid schrijven voor leerlingen met een 

voorsprong. Daar zijn ze op dit moment mee bezig. De vraag is nu naar de leerkracht uitgezet welke 

leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Dit wordt nog gecommuniceerd naar ouders. 

*er komen vragen vanuit ouders over de communicatie. Waarschijnlijk gaat dit over de app. Er moet 

een beter lijn komen in wat en hoe vaak er iets op de app wordt gezet (bijvoorbeeld een voorstel 

bericht vanuit een nieuwe leerkracht). Tom gaat dit bespreken in de teamvergadering. 

*de prijzen tussen de BSO van kinderstad en Tjill verschillen enorm. Dit houdt veel ouders tegen die 

bij Tjill zitten om over te stappen naar kinderstad. Ingrid gaat hierover in gesprek met kinderstad. De 

vraag komt of het bij de GMR op de agenda gezet kan worden (zijn er meerdere concurenten in de 



buurt?) als kinderstad hiervoor uitgenodigd kan worden. Daarna kan kinderstad eventueel 

uitgenodigd worden om bij een MR vergadering aan te sluiten op de Cocon.  


