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6 november 2019 
 
Aanwezig: Evelyne (OMR), Marije (OMR/NOT), Eline (LMR), Kaja (LMR), Tineke 
(directie). 
 
-Notulen van vorige keer worden goedgekeurd. 
 
1. Resultaten audit; 
We bespreken de uitkomst van de audit. De uitkomsten zijn goed. We bespreken de 
aanbevelingen. 
-In groep 4 wordt nu ook geëxperimenteerd met in groepen werken. Tot nu toe bevalt 
dit goed, je kan veel beter aanbieden op niveau.  
-Het werken sluit goed aan bij kinderen, leerkrachten kunnen sneller zien waar 
kinderen zien. Dit wordt ook gecommuniceerd met alle ouders. (Tineke doet dit) 
-Kinderen worden veel meer aangezet tot eigenaar zijn van hun eigen leerproces. 
 
-de basis van anders werken is op basis van leerling populatie.  
 
-Evelyne en Marije geven het belang van goede tijdelijke communicatie aan bij Tineke 
wanneer beleid en onderwijsmanieren veranderen.  
 
-Er kwam geen oordeel over het didactisch handelen, niet in het verslag, maar Tineke 
heeft wel aantekeningen gemaakt. Afstemming in lesgeven sluit heel mooi aan bij de 
toekomst, samenwerking tussen leerkrachten onderling levert ook veel op.  
 
De audit was positief.  En de school heeft genoeg ideeën gekregen. 
 
 
2. De tol is heeft een bezoek gebracht aan een andere school die al groeps overstijgend 
werken. Het begint nu te leven in het team en er wordt langzaam verder gezocht naar 
een lijn.  
Er wordt goed over gesproken/nagedacht. Alles in onderzoek fase.  Alle leraren worden 
nu meegenomen in het proces, ook qua indeling van de school.  
 
Positieve punten: Het team wat zich specialiseert, loslaten van methodes en 
keuzemogelijkheden geven aan kinderen. (eigenaarschap).  
Het hebben van een ‘eigen klas’  wordt wel heel belangrijk gevonden. De nadruk moet 
liggen op leren en op je persoonlijkheid.  
 
-Alle keuzes worden wel overwogen gemaakt en geëvalueerd.  
 
Elke keer klinken punten van dit onderwerp ook in de KBG.  
 
De verwachting is dat na de zomervakantie de basisvakken groeps overstijgend zijn.  
 
 



3. wanneer een ouder stopt na een periode van ‘dienst’  is het misschien een idee om 
even een bedankje te regelen. Er zijn niet echt afspraken.  
 
4. De OMR kijkt ook naar scholingen/uitleg. De 18e is passend onderwijs als thema, 
evelyne (en Marije) zullen daar heen gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 


