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1.Opening en vaststellen van de agenda  

 

2. Ingekomen / Uitgegaan 

- Verslag GMR heeft ieder per mail reeds ontvangen. 

Gespreksonderwerpen ingebracht door Annelies Penders: 

- Wat zijn momenteel de precieze afspraken rondom het meenemen van fruit/koeken voor 

tijdens de pauze en kan het meenemen van fruit nogmaals gestimuleerd worden?  

Afspraken zijn dat er een gezonde pauzehap wordt meegenomen, grote voorkeur gaat uit naar 

fruit. Snoep/ongezonde koeken mogen niet! 

Het project Schoolgruiten wat we enkele jaren geleden hebben gedaan was een groot succes. 

Personeelsgeleding brengt in de volgende teamvergadering in hoe de rest van het team denkt 

over een vervolg van dit project.  

- Chaos bij binnenkomst en uitgaan van de school, met name in de gang bij groep 3/4. Wat is 

hiertegen te doen? 

Deels wordt deze chaos veroorzaakt door kinderen, deels ook door opstoppende ouders. 

Afspraken die we maken: 

Er zal extra aandacht besteed worden aan het lopen in de rij in groep 3/4. 

Er zal in de volgende Sprietpraat een stukje worden opgenomen over het brengen en halen en 

de afspraken hierover zullen worden herhaald: bij de kleuters geen ouders in de klas (enkel 

van de instromers) en vanaf groep 3 geen ouders meer mee de school in. Ook aan ouders de 

vraag rekening te houden met de smalle doorgang dus geen opstoppingen voor het lokaal van 

groep 3/4. 

 

3. Verslag vergadering 29-10-2014 en actiepunten 

Het verslag van 29-10-2014 is vastgesteld. 

 

4. Mededelingen: directie / team / ouders / ouderraad / SKOzoK – GMR 

Directie / team:  

Team heeft studie tweedaagse gehad met als onderwerp visievorming. Hierover meer bij het 

volgende agendapunt. 

 



Oudervereniging: 

Onderwerp Efteling zie agendapunt 7. 

 

5. Studie 2 daagse team 

We zijn enkele weken geleden een visietraject gestart. We zijn hier gestart met individuele 

presentaties. Van hieruit hebben we onze kernwaardes geformuleerd. Hier kwam een mooi 

resultaat uit en we merkten dat onze kernwaardes dicht bij elkaar lagen. De kernwaardes die 

hieruit kwamen waren: 

- welbevinden en relatie 

- zelfstandigheid en autonomie 

- samen leren en samenwerken – coöperatieve werkvormen 

- betrokkenheid, zodat kinderen meer inbreng hebben in hun eigen leerproces 

- uitdagingen 

- talenten van de kinderen ontplooien  

In teamvergaderingen gaan we hier de komende tijd intensief mee verder, wordt vervolgd! 

 

6. Trio-crossover 

Zoals opgenomen in het Skozok Koersplan voor 2014-2018 willen we de verdere 

professionalisering van het personeel mogelijk maken en willen we voeding geven aan het 

gezamenlijk leren binnen onze organisatie. 

Om dit te realiseren, gaan wij werken met trio crossovers binnen SKOzoK. Dit houdt in dat 

leerkrachten elkaar in drietallen gaan bezoeken op elkaars werkplek om met elkaar te werken 

en van elkaar te leren.  

Er is al een eerste pilot geweest, voor de tweede pilot mag er onder andere een trio gevormd 

worden uit het cluster Smelen/Grasspriet.  

Later dit schooljaar, of volgend schooljaar zullen alle collega’s hiervoor aan de beurt komen. 

 

7. Efteling-schoolreis 

De oudervereniging neemt geen besluit in de Efteling kwestie, in plaats daarvan wordt een 

enquête uitgezet onder alle ouders. Dit lijkt ons niet nodig, het feit dat er ouders van groep 3/4 

zijn die het niet zien zitten lijkt ons reden genoeg om met die groep niet te gaan. We hebben 

geen zicht op groep 5/6, voor groep 7/8 lijkt het wel te doen, met name omdat er een belofte 

zou zijn. 

 

De personeelsgeleding neemt dit punt verder op met de directie die ons inziens hier een 

beslissing in moet nemen.  

 

Het lijkt ons verstandig dat wij zodra de nieuwe visie op tafel ligt we een kader kunnen maken 

voor de Oudervereniging, met richtlijnen over hoe een uitstapje eruit zou moeten zien. De 

locatie van zo’n uitstapje wordt dan aan de hand van deze richtlijnen gekozen door de 

Oudervereniging. 

 

 

 



8. Begroting 2015 

We hebben de begroting bekeken. Gaat extern personeel over de conciërge? We vragen dit na 

aan Christ. 

 

9. Rondvraag en afsluiting 

 

Actiepunten: 
 

17-9-2014: Er zal een vervolggesprek plaatsvinden tussen Joerie en Christ i.v.m. de 

communicatie naar ouders. Het idee is om een folder te maken van het kindcentrum. Ook zijn 

er ideeën over briefpapier met een eigen logo.  

 

04-02-2015: Maj-Britt en Kim in het team peilen hoe gedacht wordt over project 

schoolgruiten.  

 

04-02-2015: Maj-Britt in volgende sprietpraat stukje zetten over brengen en halen van 

kinderen, i.v.m. de opstopping in de gangen bij de onderbouw.  

 

04-02-2015: Maj-Britt en Kim met Christ Efteling kwestie verder bespreken en knopen 

doorhakken.  

 


