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Covid 
Wederom geconfronteerd met een korte sluiting van de school. Wij hebben ingezet op de 
betrokkenheid van de kinderen in deze periode. Van daaruit hebben we ingezoomd op de 
leerresultaten. Er zijn veel kinderen afwezig geweest in de winterperiode vanwege zware 
verkoudheid. Gelukkig viel de uitval van leerkrachten mee.  
 
  
Ventilatie 
Er waren, ook vanuit de MR, veel zorgen over de ventilatie op school. Er is een ventilatiesysteem 
geplaatst in het lokaal boven. Ook waren er twee mobiele CO2-meters op school om het CO2-
gehalte te registreren in bepaalde ruimtes. In groep 1B is voorgesteld om de koepel open te 
maken, zodat er gelucht kan worden. Hier is door Elan nog niks mee gedaan.  
 
Leerresultaten  
De leerresultaten zijn een regelmatig terugkerend punt geweest op de vergaderingen.  
De inspectie gaat op een andere manier kijken naar de resultaten. Nemen nu ook het 
opleidingsniveau van de moeder mee.  
Als school wordt gekeken naar het eindniveau van de kinderen, wat moeten ze halen en wat willen 
we dat ze halen?  
Doelstelling van de Jint: Gemiddeld een II halen op Cito  /Boom. Leerkrachten hebben de 
leerlingen ingedeeld in niveaus en gaan kijken wat de kinderen kunnen halen. Welke 
achterstanden zijn er na de covid en welke actie onderneemt de school. Hier is een plan voor 
opgesteld. 
Waar lopen we tegenaan? 
Te klassikaal bezig.  
Achterstand op grammatica en spelling. 
Hoe houden we de kinderen erbij die aan de onderkant scoren. Gebruik maken van de talenten 
van deze kinderen.  
Levelwerk voor de kinderen die net boven de grens scoren. 
 
 Van Cito naar Boom 
School is overgestapt op Boom-toetsen.  
Voordelen: 
- kan op papier en digitaal 
- kortere teksten begrijpend lezen en meerdere vragen bij de tekst  
- kortere afnametijd 
- rekentoets veel minder talig 
- extra: hoofdrekentoets en AVI en DMT in één keer.  
Afname vanaf groep 3. 
De MR is hiermee akkoord gegaan. 
 
 
Schoonmaak 
De MR vindt het belangrijk dat school verantwoord schoongemaakt wordt. Er zijn veel klachten van 
leerkrachten wat betreft de schoonmaak. Er wordt nu bijgehouden wat niet schoon is en dat wordt 
doorgegeven aan Jack. Er is het afgelopen jaar weinig verbeterd. De MR heeft zijn ongenoegen 
geuit richting Elan. N.a.v. deze klacht komt de schoonmaker elke dag om ong. 11 uur om de wc’s 
extra schoon te maken. 
De schoonmaak zit net aan de goede kant van de norm volgens het bedrijf. Het team is niet 
tevreden. 
De MR heeft dit punt regelmatig op de agenda terug laten komen om een vinger aan de pols te 
houden.  



 

 

Uit de eigen inventarisatie is naar voren gekomen dat er te weinig toiletten zijn voor de 
hoeveelheid leerlingen bij ons op school. Er is geen ruimte om het aantal uit te breiden. Er is 
helaas geen duidelijke norm in Nederland voor het aantal leerlingen per toilet. 
 
Inrichting schoolplein 
Ook is de MR steeds op de hoogte gebracht van de ontwikkeling m.b.t. de herinrichting van het 
schoolplein. Er is meegezocht naar subsidies en er zijn adviezen uitgebracht.  
 
Pimpen school 
In het speellokaal zijn brandwerende gordijnen en andere verlichting gekomen. Ook zit er een 
nieuw systeemplafond in om het geluid te dempen. Er zijn nieuwe rolgordijnen in de lerarenkamer. 
Verder komen er nog twee ronde tafels in de lerarenkamer. 
 
Verkeersveiligheid rondom school 
Binnen een straal van 500 m niet met de fiets. Dit was altijd een regel, geen harde norm. Er 
worden heel veel kinderen met de auto gebracht/gehaald, waardoor zeer onveilige situaties 
ontstaan. Vanuit de MR gekeken naar oplossingen. Kinderen van de bovenbouw delen ’s ochtends 
eigengemaakte flyers uit aan de automobilisten. Directie heeft overleg gehad met de gemeente 
over de drukke verkeersweg naast de school. Er is weinig veranderd en dit punt wordt schooljaar 
22-23 een speerpunt. 
 
Andere bespreekpunten 
- Klassenverdeling 

- Veiligheid en groepsdynamiek binnen verschillende klassen.  

- Vakantieregeling 

- Formatie/klassenverdeling 
 
 
 


