
 

 

Agenda Vergadering Avontuurraad 

20 januari 2020 

Aanwezigen: Mirelle, Ralf, Els, Anita, Inge, Janneke, Chantal. Kim deels aanwezig 

 

1. Notulen vergadering  

Notulen voor akkoord 

 

A. Ter info   

• Informatie van Ralf Burggraaff    
- Voortgang schoolontwikkeling. Dit schooljaar wordt aandacht besteed aan de onderstaande 3 
peilers: 
Sinds dit schooljaar werkzaam met het SOL-model (Sociaal Ontwerpend Leren). De rekenwerkgroep is 
actief bezig, ze zijn bezig geweest met de ontwerpfase (inclusief advies externe deskundige), nu 
wordt georienteerd op een nieuwe rekenmethode. 
Meer- en hoogbegaafdheid: Meer zicht op hoe herkennen we deze leerlingen en hoe kunnen we hen 
een passend aanbod doen. Expertise is al deels in huis, maar bij een definitief passend aanbod dient 
er wel externe expertise ingehuurd te worden.  
Digitaal portfolio: Britt is bezig met een pilot inzake digitaal leerling portfolio.  
 
- Evaluatie ouder-kindgesprekken 
Geëvalueerd met het team. Het team zou hier graag vervolgstappen in zetten. Uit de eerste 
gesprekken kan wel gesteld worden dat de kinderen uit de bovenbouw daadwerkelijk zelf ook zinvolle 
informatie geven tijdens de gesprekken. Tijdens de pilot waren het gesprekken inzake het 
welbevinden van het kind. Het is voor het team nog wel een uitdaging hoe kunnen we omgaan met 
de gesprekken inzake de ontwikkeling van het kind. Om het proces goed te kunnen waarborgen 
wordt in eerste instantie gestart met alleen groep 7 en 8. Wellicht kan dit daarna uitgebouwd worden 
naar de andere groepen.  
 
- Begroting kalenderjaar 2020 
Toelichting inzake meerjaren begroting. Recentelijk is hiervoor een softwareprogramma aangeschaft. 
Meerjarenbegroting opgesteld voor over 5 jaar.  Begroting dient te worden opgesteld op basis van 
kalenderjaar. Begroting is conform benchemark.  
 
- Steven Pont  
Op 21 Januari vindt de lezing plaats in de Enck. Momenteel zijn er 277 mensen ingeschreven. Dit is 
boven verwachting. De lezing is toegankelijk voor alle geïnteresseerden.  
 
- Proces Kanjertraining  
Docenten hebben reeds de derde opleidingsdag gehad, waardoor iedereen opnieuw gecertificeerd is. 
Recentelijk heeft een praktijkdag plaatsgevonden. Dit proces maakt dat kinderen hier actief mee 
bezig zijn. Kinderen worden zich bewuster van de sociale interactie onderling. Aangezien we het als 
team gedaan hebben draagt deze methodiek ook bij aan een stuk teambuilding.  
 
- Inge Scheffers, oudergeleding GMR 
Eerste bijeenkomst was zeer interessant. Eerste bijeenkomst kennismaking met nieuwe bestuurder. 
Scholing voor GMR en MR besproken en hier komt te zijnertijd een voorstel over. Schoolplannen van 
alle schollen geaccordeerd. Kwaliteit is zeer belangrijk binnen het onderwijs. Ralf neemt deel aan een 
werkgroep met als doel een dashboard op het gebied van kwaliteit te ontwikkelen. Protocol 
buitenschoolse activiteiten ge-update.  
 
Informatie vanuit de oudercommissie Korein 
Gesproken met nieuwe teamleider, Tessie Couturier . Er staan wel foto’s op FB, maar dat wordt 
vrijwel niet geplaatst op de portal. Recentelijk zijn er wel foto’s geplaatst. De personele inzet is weer 



 

 

op orde. Saskia en Janneke hebben een stukje geschreven inzake de oudercommissie. Dit wordt 
geplaatst op de site. Voor de oudercommissie wordt nog een ouder gezocht van de dagopvang. Voor 
interesse of vragen kunnen mensen terecht bij de pedagogisch medewerksters of Janneke of Saskia 
  

B. Ter discussie       

 
C. Ter besluit       

• Wat op te nemen in de nieuwsbrief/notulen 
De notulen worden opgenomen in de nieuwsbrief 

 

2. Rondvraag       

Vragen Kim: 

- Gezond eten op school + BSO (is besproken, Ralf gaat een stukje maken in de nieuwsbrief inzake 

traktaties)  

- Korein: afmelden kind (besproken met teamleider, het is het beleid van Korein en er kan helaas niet 

aan gedaan worden. Deze manier van afmelden is noodzakelijk om de BSO kostendekkend te 

houden) 

- Korein: Foto’s BSO (recentelijk zijn foto’s geplaatst op de portal, de PM-ers trachten hier meer 

aandacht aan te besteden) 

- Veegmachine (de kosten wegen niet op tegen de baten) 

 

Actie- en besluitenlijst 

 

Datum: Onderwerp: Actie/besluit 

20200120 Ouder-kindgesprekken, de volgende keer worden alleen de 

kinderen uit groep 7 en 8 betrokken. Daarna desgewenst 

uitgebouwd naar de andere groepen. 

Besluit 

   

   

   

   

   

   

 

 

 


