
 

 

RECTIFICATIE NOTULEN 1 december 2020 
 

Datum vaststelling gewijzigde notulen: 11 maart 2021 

Behorende bij notulen d.d. 1 december 2020, vastgesteld op 14 januari 2021 

Reden van wijziging: het betreft agendapunt 1; Schooljaarplan. De tekst in de notulen komt niet 

overeen met de tekst in het Schooljaarplan. Met deze wijziging is dit verschil gecorrigeerd.    

Dit stond in de notulen: 

1. Schooljaarplan 
 
Het schooljaarplan is naar Leerplein055 gestuurd. Kwaliteitsmedewerker en lid van CVB 
hebben er feedback opgegeven. Deze feedback is verwerkt. Het schoolplan is goedgekeurd.  
Ook is het met het team is besproken 
 
Een punt van het schooljaarplan wordt besproken: ‘het didactisch handelen van de leerkracht 
is voldoende’.  
Toelichting: Er wordt een bekwaamheidscompas afgenomen bij leerkrachten. Hier rolt een 
schooloverzicht en een organisatieoverzicht uit. Leerplein breed komt hieruit: nog niet 
voldoende ontwikkeld op zicht op ontwikkeling. Alle punten op het bekwaamheidscompas 
zouden eigenlijk voldoende moeten zijn om naar de volgende stap ruimvoldoende of goed te 
kunnen. Er zijn bij O.B.S. Beekbergen geen leerkrachten die onvoldoende scoren, maar er zijn 
wel ontwikkelpunten.  
Er wordt 1 les geobserveerd. Dus niet alle punten kunnen in 1 les misschien naar voren zijn 
gekomen.  

 

en is veranderd in: 

1. Schooljaarplan 
 
Het schooljaarplan is naar Leerplein055 gestuurd. Kwaliteitsmedewerker en lid van CVB 
hebben er feedback opgegeven. Deze feedback is verwerkt. Het schoolplan is goedgekeurd.  
Ook is het met het team is besproken 
 
Een punt van het schooljaarplan wordt besproken: ‘het didactisch handelen van de leerkracht 
is voldoende’.  
Toelichting: Er wordt een bekwaamheidskompas afgenomen bij leerkrachten. Hier rolt een 
schooloverzicht en een organisatieoverzicht uit. Leerplein breed komt hieruit: nog niet 
voldoende ontwikkeld op zicht op ontwikkeling. Alle punten op het bekwaamheidskompas 
zouden eigenlijk voldoende moeten zijn om naar de volgende stap ruim voldoende of goed te 
kunnen. Nog niet elke leerkracht scoort voldoende op didactisch gebied. Leerpunten liggen in 
het geven van een goede instructieles en/of het geven van directe feedback en het zicht 
hebben op ontwikkeling van leerlingen.  
Er wordt 1 les geobserveerd. Dus niet alle punten kunnen in 1 les misschien naar voren zijn 
gekomen.  

 


