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Maandag 25 januari 2016
OBS Westerkim
Wendy Voermans, Jette Oonk, Froukje Verburgh, Roos Kosse

1. Opening en vaststelling agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
2. Ingekomen stukken / lief en leed
Er zijn geen bijzonderheden.
3. Notulen MR, GMR en team
Notulen MR:
- volgende vergadering: Annemiek vragen naar een eventuele informatieavond o.i.d.
over de meldplicht kindermishandeling
Notulen team
- de Daltondag valt in de themaweek
- het stukje over de twee pijlers van Dalton, wat willen wij hier precies mee? We
willen Daltonschool blijven maar wel op een manier die het beste bij onze leerlingen
past. De inspecteur vond dat we de dingen die we doen, goed overdenken en
gemotiveerd toepassen en dat willen we blijven doen.
Notulen GMR
- bij B staat een opmerking over de populatie van onze groep 8 die niet klopt. Wendy
zal hier een reactie op sturen.
4. Evaluatie open dag / inloopochtend
- Bij groep 8, waar leerlingen uit groep 4 t/m aan het werk waren, is niemand
geweest om te kijken.
- Er zijn 10 “nieuwe gezinnen” geweest waar veel jonge kinderen (net 2 jaar) tussen
zaten.
- Bij de kleuters liep het goed, in de hal bleef het rustig.
- De opzet van de zaterdag is goed, het infocafé leuk, maar het bleef vrij rustig in de
hal. Misschien moet er meer sturing komen? Zijn de kinderen van groep 4 t/m 8
overbodig? Misschien moeten we ons meer en alleen op de kleutergroepen richten
en de hele school laten zien bij de inloopochtend?
- We hopen op rondvertellen en telefoontjes om afspraken voor een rondleiding te
maken.
5. Resultaten Cito
Deze zijn nog niet helemaal in beeld. Donderdag worden ze besproken in de
teamvergadering. Volgende week zijn er groepsbesprekingen, hieruit volgen dan de
nieuwe groepsplannen. Daarna komen er leerlingbesprekingen.
Voor de adviezen van groep 8 zijn er richtlijnen die we hanteren. We geven een
advies op niveau en ouders bepalen uiteindelijk de school. Bij twijfel over een niveau
kunnen we scholen adviseren die dakpanklassen aanbieden.

6. Ouderparticipatie
- De culturele week begint op 7 maart. Er zijn activiteiten in de klas, een uitstapje per
bouw, een gezamenlijke opening of sluiting en een “heel Westerkim bakt” dag. De
exacte uitwerking is nog niet rond.
- Linda heeft workouts geïntroduceerd n.a.v. het gebruik van de ouderkaarten. We
willen dit promoten tijdens de 10 minuten gesprekken. De bedoeling is een klein
onderdeel te pakken en ouders te informeren op welke manier ze hun kind hierbij
het beste kunnen helpen. Dit kan aan het begin of het einde van de dag in ongeveer
20 á 30 minuten gedaan worden.
Linda’s scriptie staat bij de tien beste scripties van Nederland. In de gaten houden
voor lief en leed.
- Alle groepen sturen klassenpost.
7. Begroting 2016
- Jette heeft één aanpassing gedaan. Het in de was zetten van de vloer is er, voor dit
schooljaar, uit gehaald en de begroting is goedgekeurd. Verder is er niets gewijzigd.
8. Rondvraag en sluiting
- Er zijn geen vragen.
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