Notulen bijeenkomst 6

Partnerschapsteam

OBS Het Tweespan

30 januari 2019, 19.30 – 21.00 uur
1. Mededelingen
Bianca is met kennisgeving afwezig. Florien heeft aangegeven te stoppen i.v.m. drukke
werkzaamheden.
Wie kan 14 februari aanwezig zijn tijdens de ‘open ochtend’? Eva kan eventueel. Vraag is via juf
Susan teruggelegd aan de ouderraad.
2. Besluitenlijst d.d. 31 oktober
Besluitenlijst van 31 oktober wordt goedgekeurd.
3. Stand van zaken actiepunten en onderwerpen
Ouders zijn optimaal geïnformeerd over het unit-onderwijs en de leerlijnen op het Tweespan.
a. Open inloop les; 9 mei 2019, van 08.15 uur tot 09.00 uur.
Open inloop 9 mei 2019: Niels zorgt voor uitnodiging en het wordt nog vermeld in de ‘Nieuwsbrief’.
b. Update ‘leerdoelen beschrijven en plaatsen’.
Leerlijnen staan op de website, alleen groep 3 moet nog aangepast worden. Beoordelingsformulieren
van de werkstukken moeten nog aangepast worden.
Daar de rapporten niet meer voldoen door het werken met Snappet, zijn de rapporten aangepast in
vaardigheidsscores (taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen). Er komt een begeleidend schrijven
bij, zodat de ouders geïnformeerd zijn. We willen graag hulp van het partnerschapsteam over de
‘nieuwe’ invulling van de rapporten.
c. Tussenevaluatie doel: ‘Ouders zijn optimaal geïnformeerd over het unit-onderwijs en
de leerlijnen op het Tweespan.’
Nieuwe vorm van informatieavond wordt positief ervaren.
Kinderen van unit 1, 2 en 3 blijven voor schooltijd op het plein. Ouders kunnen bij eventuele
problemen altijd contact zoeken met de collega’s.
Wat

Wie

Wanneer

1.
2.
3.
4.
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6.

Team
…
Eva, Wendy, Florien
Eva, Wendy, Florien
Niels
….

2 mei ‘19
Bespreken op Pt 30 jan
Bespreken op Pt 30 jan
Bespreken op Pt 30 jan
Bespreken op Pt 30 jan
Bespreken op Pt 30 jan

Aankondigen open inloop 9 mei ‘19
Organisatie open inloop 9 mei ‘19
Leerdoelen beschrijven gr 4 t/m 8
Leerdoelen beschrijven gr 1 t/m 3
Leerdoelen plaatsen op website
Evaluatie informatieavond nw stijl (ouders 1/2)

We willen meer PR voeren om onze school positief naar buiten te brengen.
d. Nieuwe ontwikkelingen website; Niels legt uit.
Een nieuwe website wordt clusterbreed aangepakt. Men hoopt dat er wel een stukje ‘school
persoonlijk’ gemaakt kan worden.
e. Update Facebook account voor school.
Facebook account is niet gelukt, ondanks herhaalde pogingen.
f.

Update PR boekje; welke stappen gaan we nu nemen?

Het PR boekje wordt door Eva en Niels afgemaakt. Jan Romeijn verzorgt het drukken. De MR heeft
een budget van 300 euro vrijgemaakt.
g. Evaluatie braderie.
De braderie is goed bezocht. De ouderraad had een klein kritiekpuntje wat besproken wordt. Overleg
met iedereen blijft moeilijk vanwege verschillende werktijden. ’s Avonds terugkomen is voor
teamleden i.v.m. vergaderingen/cursussen niet altijd mogelijk. De ouderraad en dit team
samenvoegen is niet mogelijk, omdat de ouderraad een officieel (gekozen) orgaan is.
h. Communicatieformulier bespreken
Communicatieformulier. Wordt besproken. De ‘nieuwsbrief’ wordt als prettig ervaren.
i.

Tussenevaluatie doel: ‘We willen meer PR voeren om onze school positief naar buiten
te brengen.’

Meer PR voeren om de school te promoten. Er volgt een discussie met als actiepunt: Promotie bij de
krant. Eva neemt contact op met Annet voor een lijstje van kranten. Eva en Wendy willen wel voor
stukjes zorgen voor in de krant. Eva en Simone maken een soort PR-planning van activiteiten.
Voorzet: Kinderboekenweek, Sinterklaas, Voorleesdagen, vossenjacht Pasen, Sportdag, Meester- en
juffendag, Musical.
Wat
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Niels en Simone
Niels
Eva
Team, directie
…

Bespreken op Pt 30 jan
Bespreken op Pt 30 jan
Besproken op Pt 31 okt
Bespreken op Pt 30 jan
Bespreken op Pt 30 jan

Facebook account aanmaken voor school
Budget PR boekje
Opzet maken PR boekje
Concept PR boekje langs team en directie
Evaluatie braderie

Rondvraag:
Eva gaat nieuwe leden werven en schrijft daarvoor een stukje in de ‘Nieuwsbrief’.
Volgende vergadering 9 april, van 19.30 tot 21.00 uur.

