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1.Opening / Agenda en notulen
Jozien opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
Agenda: punt 4 kan vervallen omdat het veiligheidsbeleidsplan wordt herschreven.
Notulen van de vorige keer zijn goedgekeurd.
1. SOP (Schoolondersteuningsprofiel)
In het samenwerkingsverband van de IB-ers is hier over gesproken en afgesproken om dit te
maken.
Het doel van het maken van dit profiel is zodat de school gemakkelijk kan laten zien welke
kennis er in huis is en wat school kan bieden op het gebied van ondersteuning van kinderen
(zowel met kennis die er in huis is als daar buiten).
Het hoofdstuk ‘schoolconcept’ (p.1) roept wat onduidelijkheid en vragen op. Wellicht kan
dit wat meer als inleiding geschreven worden (Denkende aan diegene voor wie dit
dokument geschreven is). Lieke neemt dit mee.
2. Visie op kleine scholen
De bedoeling is dat deze visie besproken wordt in de MR van alle scholen van de Hof van
Twente zodat bij de betrokken partijen bekend is wat hierin staat. In het team is dit ook door
de directeur toegelicht. Ook bij de gemeente is dit besproken en heeft de bovenschools
directeur toelichting gegeven. Vanaf januari 2021 verandert er iets in de verspreiding van de
voor de scholen beschikbare budgetten. (De locatiedirecteur is hier mee bekend)
3. Veiligheid beleidsplan
vervallen
4. Tussentijdse evaluatie Schoolplan 2019-2023
- Er is gestart met een nieuwe methode Engels. In groep 8 is er een zeer officiële toets
geweest en aan de hand daarvan kunnen kinderen de Engelse les op niveau verwerken. De
bedoeling is om dit vanaf groep 6 te doen in de toekomst. De methode heet ‘National
Geographics’. Dit is financieel mogelijk gemaakt d.m.v. subsidies.
- Taakbrief. In kleine stapjes en met de nodige aanpassingen waar nodig wordt deze
geïntroduceerd. Gaandeweg leren de kinderen zelf taken kiezen/plannen en hierop te
reflecteren. Dit is een proces waar de school in elk geval dit schooljaar mee bezig is. Tijdens
studiedagen en onderwijsinhoudelijke vergaderingen staat dit punt evenals de andere
schoolplan punten op de agenda.
- Voor zaakvakken is school nu aan het proefdraaien met ‘Blink Wereld’. Vanaf medio maart
gaat zij ‘Faqta’ uitproberen. Ook is er contact met de school in Diepenheim om daar te
gaan kijken hoe je met ‘IPC’ (International Primary Curriculum) kunt werken en of dat bij ons
onderwijs past.
- In de nieuwe school gaan de kinderen met ‘Bêta Burgerschap’ aan de slag. De casus
wordt het papier ge- en verbruik in school.

- In het nieuwe gebouw staat koken ook op de kalender. Wellicht met hulp van een echte
kok. Gesprekken zijn hierover gaande met de lokale horeca.
- Bouw draait in de groepen 3 en 4. Het is een programma voor de zwakkere lezers. Als in de
loop van het schooljaar kinderen uit groep 4 klaar zijn met het programma, kunnen na de
logopedische screening in groep 2 de gesignaleerde kinderen beginnen met Bouw. Hier is
het programma op gebouwd, om te voorkomen in plaats van te genezen.
Bouw betekent 2x op school lezen met een tutor (uit groep 8) en 2x thuis. Een sessie duurt
ongeveer een kwartier. Bouw wordt gefinancierd door de gemeente.
- Protocol omgaan met meer begaafdheid. Hierover zijn gesprekken met de bovenschoolse
deskundige Marina.
- Continurooster. De laatste keer dat het op de teamagenda stond was de tendens om het
zo te laten zoals het nu draait. Wellicht nog eens bespreken binnen het team en
terugkoppelen naar de MR.
- Verhuizen. De eerste drie dagen van de kerstvakantie zijn gereserveerd voor de verhuizing.
Het team is dan aanwezig om de verhuizers te helpen en alles zoveel mogelijk klaar te
stomen voor het nieuwe jaar.
- Gezonde school. Is het een idee om een schooltuin te maken? De ruimte is er en er zal
gekookt worden. Wellicht een mooie combi. Er is overleg met de Welp om samen iets op te
pakken. Er kunnen ook vrijwilligers bij betrokken worden voor onderhoud.
5. Nieuwbouw / Verkeer
De brief die van de beide medezeggenschapsraden richting de gemeente is gegaan is niet
inhoudelijk beantwoord maar er is gewezen op de te volgend procedure. Ook is de brief
aangepast en stonden wij als MR Zwaluw hier deels niet achter. De brief had ook via het
bestuur/locatiedirecteur gemoeten. Waarvan acte. Mocht het in de toekomst nog nodig zijn
om contact te zoeken, gaan wij ons goed beraden of we samen iets doen of als school
apart.
De nieuwbouw schiet mooi op! Er kan een start gemaakt worden in januari.
6. Mededelingen vanuit het team
Aansluitend op het kopje nieuwbouw: het nieuwe logo, ontworpen door de Finse
interieurontwerpers die ook de leerpleinen hebben ontworpen, wordt gepresenteerd op een
speciale manier. Gedurende een paar dagen wordt de aandacht getrokken voor het
huidige logo en op donderdag 10 nov. Gaat het nieuwe logo ‘de lucht in’. Op vrijdag 11
december wordt het nieuwe logo officieel onthuld en is er voor alle kinderen een passend
cadeautje.
Sint en kerstviering is nog niet definitief ingevuld. Wel is bekend dat er geen avond in school
komt omdat er toch door kinderen niks thuis gemaakt mag worden i.v.m. Corona. De
plannen worden donderdag a.s. in de OR besproken, vervolgens na het bespreken in de
teamvergadering aan ouders gecommuniceerd.
7. Mededelingen GMR: Hermi & Rianne
A.s. dinsdag is er GMR-vergadering dus er zijn nu nog geen punten te vermelden.
Er wordt aangegeven dat er herhaaldelijk gevraagd is om een financieel verslag van de
bovenschoolse directie, nog steeds geen verslag heeft gezien. Hopelijk komt hier dinsdag
a.s. duidelijkheid over.

Extra punt: Karin namens de ouders en Anita namens het team stoppen aan het eind van
het schooljaar in de MR. Er moet een nieuw ouder- en teamlid gezocht worden.
8. Punten voor de nieuwsbrief
Er zijn dit keer geen punten dus er komt geen nieuwsbrief.
9. Rondvraag / Afsluiting
Er zijn geluiden binnen gekomen dat er in de communicatie van schoo,l richting ouders van
kinderen met zorg, hiaten zijn.
Het team neemt dit geluid ter harte. De deur van de school staat altijd open en de
communicatiemiddelen zijn laagdrempelig. Als er onduidelijkheden zijn hoort het team dit
graag.
- Er is al eens eerder over gesproken maar vanaf januari 2021 komen notulen van de MR op
de website om ze voor ouders toegankelijker te maken. Deze zijn ook altijd voor ouders
toegankelijk in school.
Jozien bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezig en sluit de vergadering. 21.01 uur!

