Agenda dinsdag 30 november 2021
19:30–21:30 uur (via Teams)
Aanwezig:
Namens de ouders:
Swanda
Yvo van Heijningen

De Tweemaster
Openbare Daltonschool
Blauwe Kiekendieflande 1
2641 MM Pijnacker
tel. 015-3693041
www.de-tweemaster.nl

Namens het team:
Carina de Visser
Michelle Groenendijk
Robin van Eekert (directie).
Namens het bestuur:
n.v.t.
Toehoorders namens de GMR:
Mireille van Oosten

1. Opening
Welkom aan Mireille van Oosten, die aanwezig is namens de GMR
(de Bonte Tol). Scholenkoppels ouder-leerkracht, is er een ouder
van de Tweemaster die plaats wil nemen in de GMR? Voor nu is
Mireille ons aanspreekpunt in de GMR, maar het is wenselijk dat er
een ouder vanuit de Tweemaster deelneemt. Mocht die er niet zijn
wordt er bij de Bonte Tol getracht een ouder te werven of een
leerkracht van de Tweemaster.
Uitnodiging om als toehoorder incidenteel aan te sluiten bij de
GMR-vergadering. 15 december is de eerstvolgende vergadering
van de GMR. Belangstellenden kunnen zich melden bij Mireille.
5 min

5 min

2. Mededelingen
Geen
3. Ingekomen post
MR start cursus
Swanda wil graag aansluiten, Mireille kijkt of dat nog mogelijk is.
MR statuut
Ingekomen, goedgekeurd door de GMR. Ter info.

4. Schooljaarplan
Koppeling naar de visie van het Daltononderwijs?
Personeel krijgt de mogelijkheid om de cursus daltononderwijs te
volgen per januari. Het schooljaarplan is het praktische stuk vanuit
het schoolplan (4 jaar). Hieruit wordt de visie overgenomen.
De plannen (zorg) zijn goed, maar die moeten praktischer worden
ingezet.
Rekenen staat op de kaart, implementatie-traject loopt.
HB wordt uit de klas gehaald.

Sylvia Stam begeleidt de leerkrachten op EDI (Expliciete Directe
Instructiemodel).
Expertises van de leerkrachten worden ingezet.

5. Social Schools
Wordt positief ervaren, een enkeling vindt het wat veel berichten.
Komt mogelijk ook door deze periode (sint/kerst).
6. Begroting
Begrotingsgesprek heeft plaatsgevonden, we zitten boven budget
en dat is voor nu goedgekeurd. Begroting wordt binnenkort gedeeld.
7. Leerkracht groep 7/8
Voor 7/8 is Karen (tijdelijk) en een LIO-er, zij starten 1 december.
Gesprekken lopen voor een nieuwe leerkracht.
8. Schooltijden definitief/Ouderbijdrage voor de pauze
Team 4 Talent komt twee keer in de week de pauze begeleiden,
Triodus doet dit één keer per week.
Vanaf januari gaan we officieel over naar de nieuwe schooltijden.
Hier wordt een bijdrage van ouders gevraagd. Het is niet een
volledig schooljaar, dus er zal een herberekening worden gemaakt
voor de bijdrage voor dit schooljaar.

9. Corona
Tot nu toe valt het mee, laten we hopen dat dat zo blijft.
Naar het thuisonderwijs is gekeken en daar worden afspraken over
gemaakt. Yvo geeft nog als tip; kijk of er instructies opgenomen
kunnen worden.
Buitenspelen kan niet in cohorten, daar is te weinig personeel voor.
Sint komt wel in de school, neemt plaats in de gymzaal en de
kinderen komen per klas langs en kunnen op deze manier de
afstand bewaren.
Met kerst willen we een lunch/brunch doen in de gymzaal.
10. Notulen september 2021 (ter vaststelling)
Zijn vastgesteld.
11. Rondvraag
Geen
12. Volgende vergadering
Dinsdag 18 januari 2022

