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1. Notulen 08-12-2020
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Ervaringen met het thuis werken/online lesgeven worden uitgewisseld. Iedereen kijkt er
toch naar uit om weer te beginnen. Voor de kinderen is het goed om terug te gaan naar
normaal en vrienden en vriendinnetjes weer te zien. Uiteraard zijn er ook zorgen, hoe we
e.e.a. verantwoord kunnen regelen voor de onderwijzers en de kinderen. Richtlijnen uit de
PO-raad worden morgen verwacht. Afgesproken wordt om zo nodig nog kort contact te
hebben morgen. De school gaat er in ieder geval voor. Eefje geeft vanuit haar functie aan
dat het ook goed is om kinderen en ouders weer “live” te kunnen spreken, juist als er
ondersteuning van school nodig is.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken /mededelingen:
- Het nieuwe meubilair wordt morgen nagelopen door onderhoudsploeg van de leverancier.
- De vraag ligt voor of het nodig/wenselijk is om een enquête onder ouders te houden over
de ervaringen met het thuisonderwijs? Of zijn er alternatieven om informatie terug te
krijgen van ouders? Besloten wordt om dit als open vraag op te nemen in de nieuwsbrief.
- Maggs biedt een gratis magazine aan voor kinderen van groep 8. Gezien het commerciële
karakter wordt besloten om dit niet via de school te laten verspreiden.
4. Personele zaken:
- Eén van de leerkrachten die langdurig ziek was is inmiddels gereïntegreerd, zij werkt nu in
de flexpool van Blosse. Hierdoor kunnen twee andere leraren deels worden toegevoegd
aan de formatie van school.
- De formatie-omvang voor volgend jaar is vastgesteld. Deze blijft ongewijzigd t.o.v. dit
schooljaar.
- De vraag ligt voor hoe om te gaan met de ouder die een aantal conciërge taken vervult. Dit
gezien de Corona-maatregelen. De MR suggereert de school hetzelfde beleid te volgen als
voor het overige personeel.
- Eén van de leraren is langere tijd afwezig geweest. En heeft hierdoor, in combinatie met
het thuisonderwijs, de groep langere tijd niet kunnen zien. De verwachting is dat terugkeer
op de groep zonder problemen zal verlopen.
5. Schoolontwikkeling:
- De school is ondanks de Corona-maatregelen grotendeels op schema met de inhoudelijke
plannen die er waren. Bv. ten aanzien van begrijpend lezen , rekenen en visie
ontwikkeling. Een onderwerp dat is uitgesteld is ICT (goed omgaan met social media).
- Er zijn nu nieuwe richtlijnen vanuit Blosse voor online onderwijs. Deze zullen in
voorkomende gevallen met de ouders gedeeld worden. Verwachting is dat er een
landelijke een evaluatie zal komen van het afstandsonderwijs. Op basis daarvan zal de
school kijken wat er nodig is om dit verder te ontwikkelen.
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Hardware was ook een aandachtspunt in het plan voor 2020. De school beschikt inmiddels
over voldoende voorzieningen/middelen.
De samenwerking tussen de leerkrachten is zeer goed. Ook door (of ondanks) het
afstandsonderwijs.
Een thema dat is uitgesteld is Burgerschap (kennis maken met en kennis hebben van
andere culturen). Hiervoor is wel subsidie aangevraagd. Wordt die toegekend dan krijgt dit
thema volgend jaar specifiek aandacht. Indien de subsidie niet wordt toegekend dan zal
het thema opgenomen worden in het reguliere onderwijsaanbod, maar in aangepaste
vorm.

6. Financiën:
Dennis en Trees hebben de begroting en jaarcijfers bekeken.
De leerlingenprognose is verwerkt in de begroting.
De komende drie jaar zullen naar verwachting de reserves moeten worden aangesproken,
vanwege (tijdelijk) teruglopende leerlingaantallen. Hier is ook voor gespaard, omdat het
voorzien was.
Een klein aantal extra aanmeldingen zou hierin echter al een groot verschil kunnen maken.
Geplande investeringen hebben in 2020 plaatsgevonden (o.a. aanschaf digiboards,
Chromebooks en meubilair) en voor komende jaar zijn o.a. de volgende investeringen
opgenomen in de begroting: een vlaggenmast, het vervangen van een methode en extra
Chromebooks.
7. Huisvesting:
- De school wordt binnenkort geverfd (buitenzijde).
8. Ingebrachte agendapunten
- Toetsen de school uit: Er zijn recent verschillende initiatieven en acties voor “levend
onderwijs”. Hiermee maken diversie organisaties zich hard voor het stoppen met toetsen
door scholen. Omdat die niet goed zouden worden ingezet en ten koste zouden gaan van
het belang van het oordeel van de leerkracht. Ook Blosse heeft zich hierbij aangesloten.
Als school zijn we vrij om mee te doen. De benedictusschool wil blijven toetsen. Omdat de
ervaring op onze school us dat de toetsen en het oordeel van de leerkrachten elkaar
versterkt (en kloppen met elkaar). De Benedictusschool zal waarschijnlijk één van de
weinige Blosse scholen zijn die dan nog wel toetsen. Mogelijk kan dit discussie of vragen
opleveren. Uitgangspunt is en blijft dat ouders altijd toestemming moeten geven om de
toetsuitslagen de delen met de middelbare school. De school blijft toetsen zoals voorheen,
omdat er een meerwaarde wordt gezien.
- Dit jaar zullen de eindtoetsen niet mee tellen voor het advies. Het definitieve advies wordt
gebaseerd op basis van de beschikbare informatie t/m begin groep 8.
- De MR wordt gevraagds of de school ouders de mogelijkheid zou moeten bieden om
ingerichte Chromebook aan te schaffen via school. Als het geen verplichting is, is dat
volgens de MR een goed idee. Daarbij zal wel gecommuniceerd worden dat een eigen
laptop ook een prima optie is.
9. Rondvraag en datum volgende vergadering
- Zo nodig contact worden gezocht met de MR over de richtlijnen van de PO-raad voor het
openen van de scholen. NB: Na de vergadering is de MR per mail benaderd over de
gespreide schooltijden voor groepen. Per mail is hier akkoord op gegeven.
- Volgende vergadering: 20 april a.s. om 19.30 uur.
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