
Maandag 4 juni 2018 
Aanwezig: Leo, Erik, Hogla, Fausta, Anouska , Laura en Marjolijn   
Notulist: Marjolijn 
 

. 

1. Opening 
Erik opent de vergadering om 19.35 uur. 
 

2. Aanvullingen agenda / Rondvraag/ mededelingen 
Mededelingen team komt nog op de agenda. 

3. Notulen 
De notulen van de vergaderingen van 2017 worden naar Marjolijn gemaild zodat het 
jaarverslag gemaakt kan worden.  

4. Status personeel   
Het plaatje is nog niet helemaal rond. Er is een aantal nieuwe mensen aangenomen 
maar er moet nog een werktijdfactor van 0,8 opgevuld worden. Verder zijn er twee 
onderwijsassistenten aangenomen die de leerkrachten gaan ondersteunen in het unit- 
onderwijs, verdeeld over boven- en onderbouw. Sandra is langzaam aan het re-
ïntegreren, er is nog geen beeld over wanneer zij weer volledig aan het werk zal zijn.  

5. Toelichting unitonderwijs en samenstelling units 2018-2019 
De kern van het unitonderwijs is dat de leerkrachten een gedeelde 
verantwoordelijkheid hebben over een grotere groep leerlingen. Als leerkrachten 
intensiever met elkaar samen werken, worden de kwaliteiten van leerkrachten meer 
benut. Leerlingen worden nieuwe vaardigheden aangeleerd die een beroep doen op 
zelfstandigheid, samenwerking en eigen verantwoordelijkheid. Leo geeft toelichting op 
het unitonderwijs en beantwoordt vragen. Er is budget voor een verbouwing en nieuw 
meubilair. Ook komen er Chromebooks en Ipads ter ondersteuning van het 
onderwijsconcept en is er nu overal wifi. Nadat in het schooljaar 2017-2018 een pilot is 
gedraaid, zal in het schooljaar 2018-2019 het unitonderwijs in de rest van de school 
worden gestart. Het eerste jaar zal in het begin vooral gaan om de routines, de 
roosters, het gebruik van de ruimten in de school, leren op maat en de leswisselingen. 
Daarna zal het accent liggen op het verfijnen van het unitonderwijs en volgt de 
didactische verdieping. Daarbij wordt onder andere onderzocht wat de mogelijkheden 
zijn met betrekking tot het werken met leerlijnen en –doelen. Ook zal worden bekeken 
wat de mogelijkheden zijn voor de overstap van het rapport naar een portfolio. 
 
De unitverdeling is volgend schooljaar als volgt: 
 
unit 1; groep 1, 2 en 3, 
 
unit 2: groep 4 en 5, 
 
unit 3; groep 6, 7 en 8. 
 
De personeelsbezetting per unit komt nog. Er is een informatiebijeenkomst op 13 juni 
en het is belangrijk dat er zoveel mogelijk ouders komen, omdat er veel gaat 
veranderen volgend schooljaar. 



De MR-leden stemmen in met de inhoud van punt 5 in deze notulen. 
6. Agenda data schooljaar 2018-2019 

Erik maakt een lijstje met data. 
7. Bezetting MR schooljaar 2018-2019 

Er moeten nog twee nieuwe leden komen voor PMR. Anouscka heeft de plek van 
Karen overgenomen en zal de GMR vergaderingen ook bij gaan wonen. 

8. Werkdrukonderzoek 
Door het wegvallen van Sandra is dit niet direct opgepakt. Er moet hier nog een keer 
goed naar gekeken worden en of en wanneer dit onderzoek plaats kan vinden.  

9. GMR 
Zie notulen van de GMR. 

10. Geldbesteding OR 
Hier wordt een plan voor opgesteld. Hogla neemt contact op met de OR. Volgend jaar 
zal Astrid Keerveld een rol gaan spelen bij het invullen van de taken van de OR. 

11. Zomerfeest 
Dit schooljaar zal er geen gezamenlijk zomerfeest zijn. Leerkrachten kunnen 
individueel iets organiseren voor in de klas. Of hier budget voor is laat de OR nog 
weten. 

12. Erik sluit de vergadering om 21.10 uur.  


