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Opening vergadering
Vaststellen notulen 8 februari 2022
Goed bevonden. Kan op de website geplaatst worden.
Nog even nagepraat over NPO gelden leerpleinen boven- en
onderbouw. Boven gaat het mee in de ontwerpfase van het
leerplein. Onderbouw is de ingediende lijst geaccordeerd voor
het deel dat nu nodig is aan leermiddelen. Rest wordt
meegenomen in de ontwerpfase.
NPO gelden worden nauwkeurig bijgehouden en het overzicht
komt op papier naar de MR.
Boerderijschool: wel/niet doorzetten dit jaar? Ons advies is wel
door laten gaan, juist voor deze groep om zo ook aan andere
vaardigheden tegemoet te komen. School is niet alleen maar
taal en rekenen, ook sociale aspect verdient aandacht.
Gendersensitiviteit onderdeel bij Leidienke neerleggen voor
plaatsing in de schoolgids.
Personeel en team
Welkom Judith, Sylvia en Ineke, zij gaan de kleuterbouw
versterken. Er is nu de hele week extra bemensing. Het gele
lokaal is in gebruik genomen voor de kleuterondersteuning.
Einde schooljaar gaat Denny met prepensioen. Liesbeth gaat in
de IJsselpool. Hennie vertrekt per 13 mei naar een school in
Arnhem.
L heeft langdurig Covid. Zij zit in een opbouwfase wat betreft
hervatten van werkzaamheden.
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Covid in school valt nu reusachtig mee voor personeel en lln.
Formatie/aantal lln/ werkverdelingsplan en taken
Er zijn 43 schoolverlaters en 23 nieuwe leerlingen. Komend
schooljaar 220 leerlingen. De vraag is met hoeveel groepen
gaan we werken, inzet werkdrukgelden, taakverdeling,
ambulante ondersteuning, NT2 onderwijs en werkdrukscan
staan op het programma van de studiedag op 1 april
aanstaande.
NT2
Liesbeth vraagt of de gemeente al bezig is met de
ondersteuning naar de scholen toe als er lln uit de Oekraïne
moeten worden opgevangen? Hennie geeft aan dat de
gemeente hierover al in overleg is geweest met de scholen. Het
Samenwerkingsverband maakt een routekaart voor deze lln. De
lln gaan eerst 40 weken naar de Taalschakelklas alvorens ze
geplaatst worden op een reguliere basisschool. De
Taalschakelklas zit in Lochem en Zutphen.
Voor lln uit Syrië/Libanon is er overleg binnen het
samenwerkingsverband en kijkt een onderwijscoach vanuit het
OT(ondersteuningsteam) mee. Zij bepalen samen of deze lln
naar de Taalschakelklas gaan of de reguliere basisschool.
Update teamtraject
9.3.22 - Eerste verkenning eigen drijfveren en herijking van
onze missie visie op Talentgericht werken gehad olv Taco
Houkema.
18.3.22 – Wat zijn onze eigen talenten, hoe in te zetten, ook
naar kinderen toe olv Luc Dewulf. Een zeer geslaagde dag.
Arbo-zaken en ziekteverzuim, verslag klachtenregeling
Geen zaken, geen klachten.
Vragen vanuit MR aan Hennie.
*Menstruatiemateriaal: Er is voor prullenbakken gezorgd in de
wc voor de meisjes.
*Klimaatbeheersing/temperatuur: is in school goed geregeld,
hier hoeven wij op DHV niets aan te doen.
*Proces van aanmelding nieuwe lln. : proces van aanmelding
tot starten kan soms wel 1 jaar in beslag nemen. Hoe houden
we contact met de nieuwe ouders? De kleuterjuffen gaan
hiermee aan de slag en ook het leerteam(stagiaires) heeft dit
onderdeel opgepakt. De lijnen moeten korter! Het heeft onze
aandacht.
*Agendapunt schoolplein onderbouw: Avonturijn gaat met de
peuters spelen op het plein van de Dorpsschool! Dit is zorgelijk
voor onze aanmeldingen. Yvette zou reeds bezig zijn met
schetsen maken om de aantrekkelijkheid van het schoolplein te
verbeteren. Ook de onderbouw is hier mee bezig zie aanvraag
genoemd bij punt 1. Daadkracht is nodig!
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Het vertrek van Hennie is gecommuniceerd naar de ouders.
Hennie merkt op dat er geen onrust, geen signalen hieromtrent
haar bereiken.
Rondvraag
Hennie: Cito M toetsen hebben we best goed gemaakt in
vergelijking met de andere SKBG scholen. Ze is trots op ons. Het
ambitieniveau ligt hoog en deze hebben we niet altijd gehaald
dat is jammer en daar moeten we naar kijken. Terugkoppeling
hierover naar het team moet nog plaatsvinden.
Wilma: jubileumlied 5 jaar DHV is nog niet bij Suzanne
neergelegd. Hennie adviseert om Sander Berends (broer van
Maud) hiervoor te benaderen. Hij heeft een programma
ontwikkeld om hier met de school mee aan de slag te gaan. Je
krijgt dan een schoolbreed gedragen en gemaakt lied.
Denny: Meesterproef Anouk. Hennie is begeleider van haar en
het haakt aan bij ontwikkeling en inzet NPO gelden NT2 lln.
Hennie draagt haar begeleiding over aan de nieuwe directeur.
Voorbereiding sollicitatiegesprekken
We hebben samen goed en uitvoerig gepraat over de
aanmelding. Wat willen weten zien, voelen en horen van de
sollicitant. Ook het team heeft punten aangedragen voor het
gesprek.
Uitzetten oproep MR lid / verkiezingen
Wendy heeft al een voorbeeldbrief/ opzet gemaakt voor een
oproep in de nieuwsbrief naar ouders. Zij mailt dit naar ons.
Ingekomen brief verkiezingen GMR
De brief is al naar de ouders uitgezet via SocialSchools.
Functioneren MR
Het is goed om de zichtbaarheid en het functioneren van de
MR meer bekendheid te geven. Dit zeker als actiepunt voor
komend schooljaar agenderen. Door Corona en andere zaken
heeft dit onvoldoende prioriteit gehad,
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