
Notulen dinsdag 11 januari 2022

1. Opening

Marielle wordt welkom geheten.

2.

● Terugkoppeling schoolleider
Geen bijzonderheden. Keuze ging unaniem naar Michelle Pieterse.

● Splitsing school
Michelle en Marielle zullen hier leiding aan gaan geven.

Prioriteit 1: Formatie van de leerkrachten
Directie zal gesprekken met de leerkrachten aangaan. Belangrijk dat dit tijdig geïnventariseerd wordt.
Vanwege het grote lerarentekort zal je tijdig je formatie en plaatsing op papier moeten hebben, zodat
je voor de grote bulk kan gaan werven. Er wordt ingezet op het behouden van alle leerkrachten.
Prioriteit 2: Plaatsing nieuwe leerlingen qua locatie.

Update van Michelle � Vanaf 1 oktober is het nieuwe aanmeldbeleid van Utrecht van start gegaan. In
dit nieuwe beleid staan we al gesplitst als Twaalfruiter Boomgaarden en Twaalfruiter Tuinlanden. Dit
loopt. Er moet vooral goed gekeken worden naar de leerlingen die al op de Twaalfruiter zitten of
leerlingen die voor 1 oktober 2022, 4 jaar worden. Leerlingen waarvan er broertjes en zusjes op
school zitten, worden automatisch op dezelfde locatie geplaatst. Anderen zijn gebeld en hebben
ouders de keuze voorgelegd. Veel directe antwoorden, dus dit plaatje is nu voor 95% rond.

Op de Boomgaarden zal er vanaf maart een instroomgroep gestart moeten worden, omdat anders
niet alle leerlingen geplaatst kunnen worden. Dit is op de Tuinlanden niet het geval. Hier kunnen alle
nieuwe leerlingen die dit schooljaar starten in de huidige groepen geplaatst worden.

● COVID

Eisen aan quarantaine zijn bijgesteld. Op de Tuinlanden zijn er behoorlijk wat leerkrachten die in
quarantaine zitten.

Michelle: er zijn grote zorgen. Op maandag waren er 7 docenten afwezig i.v.m. Corona. In elke klassen
zijn er laptops zichtbaar. Leerlingen die in het buitenland vastzitten of thuis zitten i.v.m. Corona.
Onderwijsassistenten staan met regelmaat voor de klas. De verwachting is dat er vanaf week 2 of 3
ook weer klassen in quarantaine zullen moeten. Er wordt veel van het team gevraagd. De verwachting
is dat er slechts kleine aanpassingen in het Coronabeleid gemaakt hoeven worden.

Communicatie vanuit ouders wordt als erg prettig ervaren.

Marielle: geen aanvullingen voor locatie de Boomgaarden. Gedeelde zorg met Michelle.

3. MT: Proces schoolambitieplan

MT neemt MR mee in een andere lopende zaken die spelen op school. Voorbeeld: splitsing groep 1
en 2. Dat de MR meegenomen wordt en er al hobbels weggenomen kunnen worden, voordat er
formeel keuzes gemaakt moeten worden. Zowel belangrijk als waardevol.

- NPO gelden. Opbrengsten/kosten.



- NKC. Is aandacht voor geweest tijdens de afgelopen ouderavond. Daarnaast zijn er een aantal
teamscholingen geweest. Volgende week is er wederom een teamscholing. Leerteams
worden nu ontwikkelteams. Structuur is aangepast, zodat docenten het NKC goed voor
kunnen bereiden en ontwikkelen. Er is daarnaast een expertgroep opgericht onder leiding
van Michelle Pieterse. Uit ieder ontwikkelteam, is er 1 expert. In week 2 na de
voorjaarsvakantie wordt er gestart met het 1e thema in de klas. Ouders worden hier later
verder over geïnformeerd.

- Ontwikkeling van het nieuwe rapport in groep 1/2. Dit rapport is subjectief en Dit wijkt veel af
van de rapporten die in groep 3 t/m 8 worden geschreven. Op zoek naar een betere
doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Een leerkracht kan op basis van een leerlijn in Parnassys
aangeven welke doelen al wel behaald zijn en welke nog in ontwikkeling zijn. Hierdoor is er
voor ouders een beter beeld van waar hun zoon/dochter nu staat.

- Veiligheidsmonitor. De veiligheidsmonitor wordt jaarlijks in de groepen 6 t/m 8 afgenomen.
De uitkomsten zijn nu binnen. Eerste indruk: 8.1 voor de algemene veiligheid, dit was vorig
schooljaar een 8.0. Hoogste waardering is voor de leerkracht, met een 8.9, daaronder de
sociale veiligheid (8.4). Voorzieningen (8.4), leren (8.3), praktische vaardigheden en onderwijs
(8.1). Kleine verschillen tussen de Tuinlanden en Boomgaarden. Boomgaarden scoort overal
net iets hoger. Dit was tijdens voorgaande jaren ook al het geval. Dit wordt volgend jaar op
schoolniveau (2 scholen) uitgevoerd.


