
Agenda 22 november 2016      

Aanvang 19.30  

Aanwezig: Hans Orelio, Karim Khallouki, Eva de Brabander, Maureen Vasconcellos, Rien Kanaar, Dilek 

Orman 

Afwezig: Iman Meziane, Mona el Sayed, Olaf Aries, Rofeida Assoufi, Niyazi Kocabas 

Gebouw Brandtstraat 80 

- OPENING   

- NOTULEN   van 25 oktober 2016  

Vastgesteld en mogen gedeeld worden.    

- MEDEDELINGEN 

Hans:  

o De begroting is goedgekeurd en kan verspreid worden onder het team.  

o SPPOH: er wordt een geclusterde rugzakaanvraag voor een groep kinderen gedaan. 

De aanvraag gaat als het goed is volgende week de deur uit. Het gaat om de 

ondersteuningsklas van Mascha en Marloes. Deze kinderen kunnen ook op een SBO 

of SO-school terecht komen, maar vanwege sociaal-emotionele redenen is het voor 

de kinderen fijner en veiliger om hier op school te kunnen blijven.  

o Het veiligheidsplan wordt de volgende vergadering besproken.  

o 1 november is een 1 JK (jongste kleutergroep) gestart. In maart zal waarschijnlijk een 

tweede JK-groep starten. Het doel is het aanleren van bepaalde vaardigheden die de 

kinderen in de huidige grote groepen 1 wat lastiger mee zullen krijgen.  

o Vorige week zijn er ouder-kindgesprekken geweest in groep 8 over het te 

verwachten schooladvies. Het is fijn om te merken dat in groep 7 al naar aanleiding 

van de entreetoets is gesproken over een te verwachten advies. In de toekomst 

zullen dit soort gesprekken ook in de groepen 6 gevoerd worden (met ouder en kind 

samen). 

 

- Schoolgids          Inhoudsopgave (zie bijlage)          (dir) 

Nog niet de hele inhoud blijkt uit de inhoudsopgave. We zullen deze, als de inhoudelijke teksten 

bekend zijn, nog wat beter beoordelen en naast de wettelijke kaders leggen.  

- JAARPLAN MR              (mr) 

Deze periode staat het veiligheidsplan op de agenda. Dit is echter nog niet af en zal tijdens de 

volgende MR-vergadering besproken worden.  

- BAC  (Benoemingsadviescommissie) stand van zaken         (dir) 

Het team heeft deze mail ontvangen: 

Beste collega’s, 

 

Gistermiddag/avond hebben wij de 1e BAC-bijeenkomst gehad. 

In deze bijeenkomst hebben wij de procedure, het tijdspad en de input voor de  profielschets 

besproken. Hiervoor is de input vanuit het team gebruikt. Deze hebben jullie ingebracht tijdens de 



bouwvergaderingen. Ook vanuit de BAC-leden zijn zaken aangegeven. De personeelsadviseur, Majorie 

van Espelo gaat hiermee een opzet maken voor de definitieve profielschets. Deze wordt dan weer 

teruggekoppeld aan de BAC. 

 

De advertentietekst wordt op 16-12 geplaatst op de site van Lucasonderwijs en op diverse landelijke 

advertentiesites. Op 31-01 vindt dan de 1e gespreksronde plaats. De 2e gespreksronde staat op 13 

februari gepland. 

Tot zover de stand van zaken vanuit de BAC.   

Ik heb de regeling “werving en selectie” vanuit Lucasonderwijs nog bij deze mail gevoegd. Hierin 

kunnen jullie de procedures lezen. Het verschil met de BAC van Onze Wereld is,  dat de BAC van Onze 

Wereld op ons verzoek is  uitgebreid. Dit vanwege de grootte van de school en de grote betrokkenheid 

vanuit het team. 

Vriendelijke groet, 

Hans Orelio, directeur a.i.  

Er is in ieder geval besproken dat het voor een directeur op deze school erg belangrijk is om affiniteit 

te hebben met de wijk en het bijbehorende publiek. Het team heeft op de bouwvergaderingen input 

gegeven voor de profielschets op basis van de missie en visie. De BAC heeft zich hier ook over 

gebogen. Op dit moment wordt er een profielschets gemaakt. Theo heeft in 2012 een filmpje 

gemaakt voor de werving, dit zal up-to-date gemaakt worden.  

- OUDERPARTICIPATIE/  - BETROKKENHEID            (mr) 

Ouderbetrokkenheid 3.0: 

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. 

Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school 

waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de 

(school)ontwikkeling van het kind (de leerling). 

Het CPS begeleid ons in het introduceren van Ouderbetrokkenheid 3.0. Naar aanleiding van een 

onderzoeksdag is er een rapport gemaakt over de huidige stand van zaken. Morgen is er een 

studiedag met ouders en leerkrachten. 

Het Koffiedrinken XL loopt steeds beter en levert al veel op. Als voorbeeld is genoemd dat het werk 

van de schoolmaatschappelijk werkster verduidelijkt is.  

- NIEUWBOUW  Voortgang           (dir) 

De keus is gevallen op het ontwerpvoorstel van LIAG-architecten. De ontwerpen zullen nog verfijnd 

worden. Eind 2017 wordt verwacht dat de sloop start.  

- RONDVRAAG 

Hans: Kunnen we de vergadering van 20 december verplaatsen naar 17 januari? Dat is goed. 20 

december dus géén vergadering. 17 januari wel! 

Dit schooljaar vergaderen we nog afwisselend op dinsdag en donderdag om de 4 weken. Rien en 

Hans maken een planning.  

 

 


