Notulen 11 juni 2019 Partnerschapsteam.

1. Jasper en Simone zijn afwezig met kennisgeving.
2. De notulen van 9 april worden goedgekeurd.
Niels doet nogmaals een oproep voor een nieuw lid. We doen ook nog een
herhaalde oproep tijdens de informatie-avonden in september.
3. A. Tijdens de open inloop van 9 mei waren ongeveer 12 mensen aanwezig.
Misschien kunnen we het ook een keer ’s middags organiseren
3. B. Groep 1-2 gaat het observatiesysteem ‘Kijk’ gebruiken. Daar zit een rapport
aan vast. We onderzoeken of dit voor groep 3 ook raadzaam is. We kijken nog
naar de andere rapporten.
Niels legt de DHH-observatielijsten uit. Het is raadzaam om dit nog een keer
nader uit te leggen tijdens de informatie-avonden, evenals Kijk.
3. C. We brainstormen even over de ‘open dag’. Misschien is een vroege datum
prikken, jonge gezinnen benaderen, uitnodigingen bij de kinderopvang
neerleggen, nieuws op Facebook verspreiden en onze ‘pluspunten’ benadrukken
wenselijk.
3. D. De leerlijnen opnieuw onder de aandacht brengen. Niels zorgt voor een link
in de Nieuwsbrief.
3. E.Unitonderwijs komt in de folder. We zijn met klassendoorbrekend werken
bezig met Estafette en Blink, maar het vraagt nog heel veel van de organisatie.
De grens ligt ook bij de clusters. De praktijk is vaak voor de ouders niet helemaal
duidelijk. Misschien tijdens de informatie-avonden enkele praktische voorbeelden
geven?
3. F. Er komt een nieuwe update voor de website, maar dit is nog niet gebeurd. Er
zit aan de achterkant een app. De schoolgids verschijnt alleen nog digitaal.
3. G. We bespreken het PR boekje en passen eventuele verbeteringen aan.
3. H. Naast de bank en Monkey-Town worden de podiumdelen gerestaureerd.
3. I. PR medialijst wordt aangevuld. Taken worden verdeeld en Wendy heeft de
coördinatie. De externe audit is niet doorgegaan.
3. J. Er volgt een discussie over actief/agressief promoten en de meningen blijven
verdeeld. We zijn het wel eens over promotie bij het KDV.
3. K. Bianca zoekt contact met ‘De Hoef’ in het nieuwe schooljaar. Simone zal
contact zoeken met de dagopvang van ‘Bredero’s Hof’.

3. L. We moeten de open dag goed organiseren. Zichtbaarheid is belangrijk, we
moeten veel delen op facebook en een goede organisatie voorbereiden.
4. Het is wenselijk dat we nieuwe doelen inventariseren tijdens de informatieavond in september. Niels zal ook de oude verslagen opzoeken.
5. Nieuwe vergadering op 10 september 2019 om 19.30 u.
6. Rondvraag: Er is nog geen vacature voor Bea uit (inmiddels wel).
7. Bea wordt bedankt voor het notuleren.

