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 tijd onderwerp Inhoud wie 

1 20.00 Opening Vaststellen agenda 
Vandaag is Colette Mathijssen aanwezig, zij is de 
enige die gereageerd heeft op de vacature voor de 
oudergeleding tot het einde van dit schooljaar. 
Petra is afwezig wegens ziekte. Karin notuleert in 
haar plaats. 
Afgesproken wordt het nagekomen stuk van Gerald 
pas de volgende vergadering te bespreken. 

Maarten 

2 20.02 Mededelingen, post, leesmap De vermiste leesmap is weer gevonden, Colette 
neemt deze mee. De andere ligt waarschijnlijk bij 
Petra. 
De volgende vergadering van de ouderraad is 
verzet van 29-3 naar 22-3. 
Voor de cursusavond taakbeleid van de GMR 
hebben Mariëtte en Sander zich aangemeld. 
Dick stuurt sinds kort de nieuwsbrief door, die INOS 
sinds een paar weken iedere week verspreidt. 
 

Dick 

3 20.05 Notulen van 27-01-2016 De schoolgids staat inmiddels op de website.  
De notulen worden goedgekeurd. 

Sander 

4 20.10 Agenda-onderwerpen  We voegen een punt toe over de totstandkoming 
van de rapportcijfers en de communicatie daarover. 
We bespreken de onderwerpen die op de agenda 
staan voor, voordat Gerald aan zal schuiven. 
 
Pestprotocol: waarschijnlijk gaan we met de anti-
pestaanpak KIVA werken. Een in Finland 
ontwikkelde methode. 
 
Passend Onderwijs: 
In de klas werken we met 3 verschillende niveaus, 
indien nodig aangevuld met een eigen leerlijn voor 
kinderen die niet binnen deze 3 niveaus passen. 
Op de Griffioen is in manier van werken en 
problematiek niet zo veel veranderd sinds de 
invoering van Passend Onderwijs een feit is. 
De vraag wordt gesteld, of we als leerkrachten meer 
behoefte hebben aan ondersteuning. Door het 
werken met het onderwijs continuüm is het wel 
beter te behappen, maar extra ondersteuning is wel 
prettig. Hier zijn de uren niet voor beschikbaar. 
Hierbij moeten we wel blijven opletten, of er niet te 
veel mensen losse uren hebben, die anders ingezet 
zouden kunnen / moeten worden. 
 

MR 

5 20.30 Normering en rapportcijfers De vraag wordt gesteld, hoe het werkt met de Gerald 



normering en de rapportcijfers, met name de 
communicatie in de nieuwsbrief riep wat vragen op. 
Gerald geeft aan, dat de cijfers in het verleden tot 
stand kwamen door middel van verschillende 
rekenmethodieken. Door aan de 80%-norm vast te 
houden is er meer duidelijkheid. 
Nu we ook met een nieuwe methode zijn gestart 
voor taal en spelling, met een andere werkwijze, 
kunnen de rapportcijfers lager uitvallen dan in het 
verleden. 
Door meteen op de strengere normering  te gaan 
zitten, krijg je een reëler beeld. 
De nieuwe taalmethode wordt nog geëvalueerd. 
Gerald gaat hier in een nieuwsbrief nog een keer op 
terugkomen, om één en ander te verduidelijken. 

6 20.50 Pestprotocol Het anti-pestprotocol is in het verleden al eens 
besproken. 
Bij pestgedrag is oplettendheid van de leerkrachten 
natuurlijk altijd een aandachtspunt. 
Bij de studiedag van woensdag 9-3 gaan we het 
over KIVA hebben, een methodiek voor de sociale 
en emotionele ontwikkeling. 
Bas, Lisette en Petra hebben zich hier meer in 
verdiept en we hebben hier teambreed bij 
stilgestaan. 
Als er pestgedrag speelt, kan dit worden 
teruggekoppeld naar de vertrouwenspersonen. 
Er zou nadrukkelijker in het protocol kunnen worden 
omschreven, wat te doen als er sprake is van 
pestgedrag bij de TSO, is de begeleiding van Kober 
op de hoogte van dit anti-pestprotocol? 
Gerald vermeldt nog een keer in de nieuwsbrief 
naar de ouders, dat het anti-pestprotocol op de 
website te vinden is. 

 

7 21.00 Passend Onderwijs Hoe vindt Gerald dat het gaat. Hij heeft het idee, dat 
de inhoud van het stuk (schoolondersteuningsplan) 
nog niet bij alle collega's is geland. 
Er is nu wel helder, welke leerlingen voor welke 
hulp in aanmerking komen. Omdat dat in eerdere 
jaren niet zo helder was, wordt dit nu vaak als 
minder hulp ervaren. 
Er zijn verschillende manieren om efficiënter met de 
uren om te gaan, die worden nog niet allemaal 
benut. 
De IB’ers hebben het dit schooljaar duidelijker 
omschreven, dan in het verleden. De hulp is meer 
verschoven van de onderwijsondersteuners naar de 
leerkrachten in de klas. 
Gevraagd wordt, hoe het binnen INOS werkt met de 
middelen voor de lichte ondersteuning. Gerald geeft 
aan, dat hij daar wat preciezer in zou kunnen zijn. 
Bij OPP staat nu "indien nodig", maar dit is verplicht 
als er moet worden overgegaan naar zware 
ondersteuning. 
Afgesproken wordt, dat we dit stuk jaarlijks opnieuw 
langs laten komen. 
 

Gerald 

8 21.15 Academische Werkplaats voor 
sociale kwaliteit 

Het doel van de samenwerking tussen de 
verschillende scholen, de onderwijsinspectie en de 
Universiteit van Amsterdam, is te komen tot een 
meetinstrument voor de sociale kwaliteit en 
burgerschap. De school kan aan de hand hiervan 
zelf bepalen, of het daar voldoende en de juiste 
dingen aan doet.  

Gerald 



9 21.20 Eerste rondvraag Wanneer wordt er voor het eerst gesproken over 
een advies voor het voortgezet onderwijs. 
Informeel eind groep 7, daarna in november groep 
8. 
Het zou prettig zijn, als er een oudergesprek is na 
de entreetoets in groep 7. 

MR / Gerald 

10 21.25 Herhaling agendapunten 5 t/m 9 Vraag naar aanleiding van punt 6: Kunnen we er nu 
van uit gaan, dat de door ons aangedragen punten 
worden meegenomen. We komen volgende 
vergadering nog terug op deze punten. Dit geldt ook 
voor de genoemde punten bij Passend Onderwijs. 

MR 

11 21.30 Verkiezingen MR Voor de personeelsgeleding zetten we de oproep 
intern uit. Het verzoek van de bouwcoördinatoren 
ligt er, om dit snel te doen in verband met de 
voorbereiding van het taakbeleid. 
De functie van secretaris komt vacant. Volgende 
vergadering zullen we het hierover hebben. 
Bij de ouders blijft de verkiezingscommissie zoals 
hij de vorige keer was. Er komt een brief aan alle 
ouders en een stukje in de nieuwsbrief. Graag als 
extra nieuwsflits, omdat het anders wegvalt tussen 
de andere bijlagen. 
Nadine is beschikbaar voor informatie. 
De al uitgewerkte planning kan gewoon worden 
gebruikt. 

MR 

12 21.40 Ouderraad De evaluatie van kerst en carnaval is geweest. 
Project Z loopt nog,  
Gerald zal bij de leerkrachten nog informeren naar 
de Sportcommissie die weer nieuw leven in zal 
worden geblazen. 
Er zijn nu 12 leden en dat is door ieders drukke 
agenda wel nodig. 
De eerste grote activiteit is met het goede 
doelenproject. 
Het OR-MR-uitje komt er weer aan, de MR is deze 
keer aan de beurt voor de organisatie. Komt de 
volgende keer terug op de agenda. 

Wendy 

13 21.45 GMR Het nieuwe CvB-lid Nicole van Son is per 1-3 
begonnen. Hiervoor was zij lid van de Raad 
van Toezicht van INOS. Daar was dan ook een 
vacature. Dick heeft in beide 
benoemingsadviescommissies  gezeten. 
Grenzeloos leren staat vaak op de agenda, net 
als de ICT. 
Er is gesproken over de mobiliteit. 
Er is ook gesproken over de CAO en de wet 
werk en zekerheid. Die gaat per 1 juli 2016 ook 
voor het onderwijs gelden, maar daar zitten 
nog veel haken en ogen aan. 

Dick 

14 21.50 Voorstellen Colette Colette Mathijssen, nieuw lid voor de 
oudergeleding stelt zich voor. 

Colette 

15 21.55 Rondvraag Niemand heeft een vraag voor de rondvraag MR 

16 22.00 Sluiting   

 
 
 
 
 


