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Vorige notulen d.d. 13.5. 2014
- 30 juni vervalt als optie. 7 juli vergaderen met de Ouderraad.
- Ilona neemt vanuit de OR deel aan de Tevredenheidspeilingen
Jaarplan en vooruitblik schooljaar 2014-2015
Van het 4-jarenplan is het eerste plan nu voorbij. Er is gekeken of de doelen voor het eerste
jaar zijn gehaald. Bijna alle doelen zijn behaald. De doelen die opgeschreven zijn voor juni
2014 zijn een jaar opgeschoven. Het tijdspad en de werkgroepen worden wel steeds
duidelijker. Het uitgangspunt blijft te gaan werken vanuit een solide basis.
De bijgestelde doelen worden verwerkt in het jaarplan. In het jaarverslag zal dit alles worden
beschreven (augustus/september 2014).
M.b.t. VVE zijn alle leerdoelen behaald.
Leerrijk is in zee gegaan met Early Birds m.b.t. methode Engels (ontwikkelen leerlijnen).
Het Leesplan gaat vanaf volgend schooljaar in werking.
Het zorgplan gaat volgend jaar verder vormgegeven worden m.b.t. begaafdheid.
Er blijft stilgestaan worden bij de Identiteit van de school en de verdere vormgeving van de
Identiteit.
Scholen op de Kaart: laten weten dat Leerrijk er is. Leerrijk is verschillende keren in het
nieuws geweest. Daarnaast zijn er ook verschillende twitterberichten, facebookberichten ed.
geplaatst.
Communicatieplan: wordt meegenomen naar volgend schooljaar.
Organisatie (vergaderrooster, werkgroepen etc): dit staat.
WMK: Werken met Kwaliteitszorg. Dit loopt goed.
Zodra het jaarplan klaar laat Anke dit aan de MR weten en zal het op de agenda worden
geplaatst.
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Trendanalyse
De eindcito’s scoren boven het landelijk gemiddelde.
M.b.t. taal is Leerrijk gedaald tot net onder het landelijk gemiddelde.
M.b.t. rekenen wordt boven het gemiddelde gescoord.
Wereldorientatie wordt stabiel bovengemiddeld gescoord.
Tussenopbrengsten wordt nu op 4 van de 5 onderdelen groen gescoord (was eerder 3 van de
4 onderdelen onvoldoende).
De opbrengsten bij de kleuters zijn sterk bovengemiddeld.
Begroting
Komend schooljaar zijn er 8 groepen.
De begroting van dit schooljaar is overschreden.
Tijs en Hubert kijken samen naar de begroting. Dit koppelen ze uiterlijk maandag 23 juni
naar Anke terug. I.v.m. tekenen voor gezien.
Schoolgids
Linda heeft hard gewerkt aan de schoolgids voor 2014-2015. Er mist nog wat informatie. Ger
zal zich hier mee bezighouden en de schoolgids verder definitief maken. Het streven is om
de schoolgids voor de zomervakantie klaar te hebben. Opmerkingen m.b.t schoolgids
kunnen naar Ger.
Rapporten
Het komende rapport wordt zowel digitaal verstuurd als uitgeprint meegegeven. Ook
komend schooljaar wordt het rapport zowel digitaal verstuurd als uitgeprint meegegeven.
Formatie
Om de formatie rond te krijgen is er flink gepuzzeld. Groepsverdeling staat in de nieuwsbrief.
Tijs, Hubert en Evelien maken samen een klein stukje voor de nieuwsbrief.
30 september is de eerstvolgende vergadering.
Notuliste
Evelien Boerekamp

Afspraken- en actielijst:
Datum

Wat

Wie

Maart 2015

Tijs en Evelien laten uiterlijk maart 2015 weten wie
wanneer aftreedt
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