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Examenbundels: bij sommige vakken zat vorig schooljaar een examenbundel in het boekenpakket.
Dit schooljaar is dit niet meer het geval en bij enkele vakken wordt leerlingen nu gevraagd deze zelf
aan te schaffen. Dit kan een onverwacht hoge uitgave zijn voor ouders. De school is niet voornemens
de bundels verplicht te stellen.
Pauzesport: deze populaire sportieve break van de dag voor de 1e en 2e klassen is nog niet structureel
ingevoerd. Wél is er voor de leerlingen op dinsdag- en vrijdagochtend een trefbalcompetitie, waar de
leerlingen reikhalzend naar uitkijken.
Leerlingen huidige 3e klassen géén Eigenwijs leren in schooljaar 2019-2020: de school heeft, na
overleg met medewerkers, ouders en leerlingen van de huidige 3e klassen, besloten dat de huidige
leerlingen van de 3e klas in schooljaar 2019-2020 niet volgens het nieuwe concept van Eigenwijs leren
zullen gaan werken. Dat betekent voor hen dus voortzetting van het bij hun bekende
onderwijsconcept. De OR waardeert de zorgvuldigheid die de schoolleiding bij deze besluitvorming
heeft gevolgd door de betrokken partijen te horen in deze.
Vervolg ervaringen Eigenwijs leren en afspraken en toezicht Leerplein: in november is er weer een
Klankbordgroep georganiseerd voor ouders van de leerjaren 1 en 2. De opkomst was groot;
ongeveer 100 ouders. Terugkoppeling zal nog plaatsvinden door de school. Wat duidelijk naar voren
kwam is dat met name de ouders en leerlingen van de 1e klassen erg te spreken zijn over de eerste
maanden. Wel bleken ouders zich nog wat zorgen te maken over zicht op de voortgang en
vorderingen van hun kind. En de lange tijd die er veelal zit tussen het inleveren van een “einddoeltoetsing” en de beoordeling door de docent daarvan. Dit blijkt niet terug te zien te zijn in de learning
portal van Kunskapsskolan. De schoolleiding beaamt dit en is wat dit laatste betreft met
Kunskapsskolan in gesprek om te bekijken welke verbeteringen er op dit vlak mogelijk zijn.
Een aantal ouders van de 2e klassen gaven aan dat hun kinderen erg moeten wennen en soms moeite
hebben met de veranderingen. Zo worden bijv. de toetsweek en cijfers gemist.
Op het leerplein kan het soms druk zijn waardoor er geluidsoverlast is voor de leerlingen van klas 3
en 4 en 5. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om deze overlast te reduceren, bijv. door andere
ruimtes ter beschikking te stellen aan leerlingen van klas 3, 4 en 5. Daarnaast is er op 4 dagen een
extra medewerker op het leerplein van leerjaar 1 en 2 ingezet zodat de begeleiding daar
geïntensiveerd kan worden. De OR is hier blij mee.
Plusuren: omdat de tijd van een les is teruggegaan van 50 naar 45 minuten, komt de verplichte
onderwijstijd in het gedrang (10% minder lestijd). Dit wordt nu opgevangen door het aanbieden van
Plusuren. Echter staan deze aan het einde van de schooldag ingeroosterd. Dat betekent dat de
leerlingen soms daarvoor 2 lesuren moeten wachten op school. Geen ideale situatie. De school gaat
dan ook kijken hoe meer lessen te kunnen gaan aanbieden in het reguliere rooster.

Monitoring: Lenteschool en Rekentoets: ook dit schooljaar hebben leerlingen van het 3e, 4e en 5e jaar
weer de mogelijkheid deel te nemen aan de lenteschool in het Kandinsky College in de 1e week van
de meivakantie (dinsdag 23 t/m vrijdag 26 april 2019).
De verplichte rekentoets gaat er dan echt aankomen. Voor de huidige 4e en 5e klassen heeft de
uitslag ervan nog geen gevolg voor examendeelname en -uitslag. Dit gaat wel het geval zijn voor de
leerlingen die in schooljaar 2020-2021 (en later) examen gaan doen.
Data Open Avond/Dag en thema-avond: in 2019 zal de OR wederom vertegenwoordigd zijn op de
Open Avond (donderdag 14-02) en de Open Dag (zaterdag 16-02).
De Thema-avond is i.v.m. Witte Donderdag verplaatst naar 16 april. De organisatie ervan ligt in
handen van de OR. Zodra het team bekend is zal de OR hiervan haar achterban op de hoogte
brengen.
De volgende vergadering van de ouderraad is woensdag 30 januari 2019
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