
PG/OG overleg, 25 juni 2020. 
 
Aanwezig: Marit, Prema, Anita, Christa, Marlies, Maartje. 
 
Opening: 
Een bedankje aan Marlies voor de gemaakte notulen. De notulen worden hierbij goed gekeurd. Over de 
aanstelling van een onderwijsassistent is nog niets concreet te melden.  
 
Cursus activiteitenplan/jaarplan: 
Op dit moment is het een kwestie van geld. Prema vertelt ons dat de GMR in september een cursus 
aanbiedt. Deze cursus wordt "Leerplein breed" aangeboden. Het geheel is op kosten van de GMR. Het 
wordt een algemene cursus en is dus niet specifiek op onze school gericht. 
Wij hebben ook een vraag richting GMR gesteld voor een cursus "op maat". Tevens vragen wij daarbij 
een tegemoetkoming van 260 Euro. Deze laatste optie heeft onze voorkeur.  
Van zowel de algemene als de specifieke cursus verwachten wij binnenkort meer informatie te krijgen.  
Of in de laatste zomervakantieweek of gelijk na de vakantie zou een mooie optie zijn om samen een 
gekozen cursus te volgen. 
Mocht het allemaal anders gaan dan gaat de OG( met een leerkracht) naar Yolanda, om naar verdere 
mogelijkheden te kijken. Er moet dan gesproken worden over de financiele aanvulling  en over het 
verdere verloop van de begroting. Eventueel is de gang naar het bestuur een laatste mogelijkheid. 
 
Methode technisch lezen: 
Er is in het team gekozen voor Atlantis. Vanaf groep 4 wordt in de methode ook begrijpend lezen 
aangeboden. Verder heeft het een goede aansluiting op Lijn 3. 
Er worden ook nieuwe leesboeken aangeschaft waarbij onze kinderen inspraak hebben. 
 
Anti pest protocol/ vertrouwens persoon. 
Beide aspecten worden opgenomen in de info brief bij de start van het nieuwe schooljaar.  
Bij het anti pest protocol kunnen wij verwijzen naar de 7 gewoonten.  ( The Leader In Me ) 
Moet hiervoor eventueel een commissie komen? 
 
Tevredenheidsonderzoek: 
Het betreft een vragenlijst die eens per 3 jaar wordt aangereikt vanuit Leerplein. 
Ter overweging: Jaarlijks een vragenlijst laten invullen, specifiek voor onze eigen school. 
Deze kan dan in het activiteitenplan worden opgenomen. 
We denken er over na...... 
 
Evaluatie MR: 
Er is gewerkt aan professionalisering, er is een begin van de basis gelegd, de notulen staan online, er 
komen met regelmaat berichten in UDSG, er wordt getracht de ouderbetrokkenheid te vergroten. 
De twee speerpunten blijven: communicatie en transparantie. 
 
Vooruitblik: 
Contact met GMR, voortgang The Leader In Me, Snappet infoavond, mogelijkheden bekijken van een 
infoavond op school in plaats van info per mail. Dit laatste zal de PG in het team voorstellen. 
 
Vergaderdata: 
Anita maakt een ontwerp, rekening houdend met Marlies, Maartje en met haar zelf. 



 
Rondvraag: 
Wordt de schoolrapportage ( Danielle ) gecommuniceerd naar ouders? Komt dit in een jaarverslag? 
De inhoud van de schoolgids is bijna afgerond. 
In de volgende UDSG komt weer een berichtje vanuit de MR. 
 
Actiepunten: 
Marlies seint Ingrid in over de plaatsing van de notulen op de website. 
We denken na over een eventuele anti pest commissie, over een jaarlijks tevredenheidsonderzoek. 
Infoavond op school aan het team voorstellen. ( Marit, Marlies, Maartje ) 
Anita maakt een ontwerp vergaderschema. 
 
Maartje. 
 
 
 
 


