
 
 

 
Rotterdam, 15 januari 2021 

 
Datum: dinsdag 19 Januari  
Tijd:  16.00u – 17.30 uur 
Locatie: Valentijnschool 
 
 
Agenda 
 
1. Opening 
Na wat inlogproblemen is het dan toch gelukt.... Start vergadering om 16.16 uur 
Said opent de vergadering en bedankt de ouders en leerkrachten voor hun inzet.  
Er zijn nog genoeg uitdagingen om aan te gaan.  

 
2. Extra vergaderpunten  

- subsidie beschikbaar maken achterstanden wegwerken 
- kwetsbaren leerlingen 
- groepen 1,2 en 3  
 

3. Notulen 8 december 2020 
Geen opmerkingen 

 
4. Ingekomen / uitgaande stukken  
Geen extra stukken 
 
5. Mededelingen  

Directie: 
 Personeel:        
- Roos De Pagter 

aanstelling voor drie dagen, FG-BG traject, omdat zij weer terug komt bij het bestuur.    
- Sandra Wouters  

vervroegd pensioen per 28 januari 30 jaar Valentijnschool handvaardigheid-lessen en 
cultuuraanbod binnen de school 

- Sabrina Woudenberg   
kindercoaching in samenspraak met de intern begeleiders 
 

 Mededelingen: 
 
Vakantieregeling 21-22 (zie bijlage)  

- Afspraak binnen de schoolbesturen binnen Rotterdam, niet van afwijken. Studiedagen 
worden nog toegevoegd.  

Kwaliteitsonderzoek B&T 
- Beekveld en Terpstra onderzoek richting ouders, personeel en kinderen wordt een jaar 

uitegsteld. Dit jaar dus geen kwaliteitsonderzoek binnen de RVKO 
Vragenlist PPO 

- Leerkracht, IB en ouders wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen voor Passend 
onderwijs. Wat vinden onze partners van passend onderwijs? Maya en Haluk vullen hem in. 



         
Zorgkalender na lockdown 

- We hoopten 25 januari weer naar school te gaan. Dit wordt 8 februari, helaas. En wellicht 
voorjaarsvakantie... Het is afwachten. De zorgkalender zijn oa de toetsen die worden 
afgenomen. Groep 8 is nu een gesprekspunt: Midden toetsen groep 8 is een onderdeel van 
het advies. Onze laatste toets gegevens zijn van M7. We willen nu M8 afnemen. 
Advies is twee weken school en dan Cito afnemen. Voor groep 8 niet mogelijk. We zijn in 
overleg met het VO, bestuur en andere scholen. Welke gegevens hebben we wel en niet 
nodig? We zoeken naar de minst slechte oplossing. Koers VO heeft een deadline voor het 
aangeven van de gegevens, dat blijft staan (maart). De veiligheid van collega’s en 
leerlingen staan hoog in het vaandel.  
 
Welke scenario’s liggen er nu? Waarom Cito als het niet wettelijk verplicht is?  
Nemen we M8 af? We hebben een extra gegeven nodig dat is wettelijk verplicht.  
De gesprekken hierover lopen. Alle vertrouwen in het kansrijk adviseren van onze collega’s. 
 
Groep 8 en groep 3 naar school, is dat een optie?  
 
Binnen de school voeren we deze gesprekken met veiligheid van leerlingen, collega’s en de 
achterstanden van kinderen voorop. Wat we ook beslissen er is altijd wat van te vinden... 
wij zoeken naar de minst slechte oplossing. We maken de hele dag keuzes o.a. opvang 
kwetsbaren kinderen.  

 
Onze leerkrachten werken hard en doen meer dan hun best. Respect voor de leerkrachten 
met ook nog kinderen thuis, want dat is echt aanpoten. Kinderen bij de opvang werken 
soms minder hard dan thuis. Voor ouders is het bikkelen zeker met meerdere kinderen 
thuis. We moeten allemaal roeien met de riemen die we hebben.  
 
Er wordt gevraagd naar de mogelijkheden door ouders. We denken echt in mogelijkheden 
en hebben met meerdere partijen te maken. Groep 8 is een bijzonder jaar en wij gaan 
kansrijk adviseren. Voor ons zijn groep 8 en 3 de meest kwetsbare groepen. De wens van 
ouders is groep 3 en 8 naar school halen. We staan in dubio met maatschappelijke 
verantwoording en de wens van ouders/collega’s.  
 
Wij zijn echt op de hoogte welke wens ouders hebben, waar de voorkeur van collega’s ligt 
en waar we maatschappelijk voor verantwoordelijk zijn. Alles nemen we mee en nemen 
deze week een beslissing richting vooral groep 8.  
 
De beslissing ligt bij school, we nemen de wensen en adviezen van een ieder mee, we laten 
het deze week weten.  
 
Rapporten schuiven op met de lockdown. We bespreken dit ook weer zodra er meer 
duidelijk is. Rapporten na de vakantie, adviezen voor de vakantie. 

     
Studiedag 15 januari 

De dag hebben we verzet i.v.m. het eerder open gaan, achteraf niet nodig geweest, maar 
het was fijn om elkaar weer even te zien. Het ging over mindset bij kinderen gekoppeld 
aan eigenaarschap.  
 
Chromebooks aanschaffen voor onze kinderen binnen de school (4 t/m 8) om 
achterstanden weg te werken. Voor groep 3 zijn er 32 chromebooks voor in de klassen.  
We zijn bezig om chromebooks aan te schaffen ook voor de kinderen thuis met de juiste 
subsidieverstrekkers. Jos vraagt ruim aan. Zodat kinderen onder schooltijd op een 
chromebook kunnen werken, maar ook thuis. Voor thuis willen we Gynzy aanschaffen, 
zodat kinderen thuis zich ook verder kunnen ontwikkelen. In de klas worden de doelen 
bijgehouden, zodat ze thuis gericht ook aan hun doelen kunnen werken. De voorwaarden is 
wel dat kinderen intrinsiek gemotiveerd is en thuis ook kind mag zijn. Na de lockdown zal 
dit worden aangepakt. Niet ieder kind heeft een eigen chromebook nodig, per gezin 
bekijken.  



 
Binnen de opvang wordt lesgegeven in groep 1,2 en 3 van groep 4 tot en met 8 volgen de 
kinderen het onderwijs dat de leerkracht verzorgt. Er zijn verschillen tussen leerkrachten. 
We zijn bezig met de verschillen tussen digitaal onderwijs in de groepen.  
 
Er is zorg om onze collega’s, ouders en kinderen. We worden ook gedwongen om kinderen 
te melden bij Leerplicht die voor ons niet te bereiken zijn. Dit willen we het liefst niet.  
We maken schrijnende zaken mee die de veiligheid van kinderen te maken hebben.  
Hou langer de lockdown duurt, hoe moeilijker de motivatie is vast te houden.  
 
Groep 1 en 2 hebben telefonisch contact met de ouders en de kinderen waar zorg om is, 
zitten op school. Haluk geeft een compliment.  
Groep 3 heeft telefonisch contact met de ouders, maar de kinderen missen het contact met 
de juf. Is er een mogelijkheid tot video-contact? Meer aandacht voor de emotie. Tekort aan 
devices voor groep 3. Maya geeft aan dat zij echt contact mist en met haar meerdere 
ouders.  
Groep 4 gaat nu het videobellen opstarten. Het is een heel gedoe om dit op te starten.  
Groep 5 t/m 8 is het videobellen opgezet en de kinderen worden goed bereikt. Er is een 
algemene uitleg en daarna nog ruimte voor een individuele uitleg. Doelen van de dag 
worden bereikt. Nurcan geeft hier een compliment over.  

 
6. Corona- Covid-19 lockdown 

Morgen is de volgende persconferentie 
 

7. Extra ingebrachte vergaderpunten 
Extra ingebrachte vergaderpunten zijn reeds besproken tijdens eerdere vergaderpunten.  
Laptop aan te vragen voor 15 euro. Ouders op attenderen en nogmaals communiceren.  

 
8. Rondvraag 

Leerachterstanden wegwerken: inzet extra leerkrachten, Gynzy, laptops, extra 
ondersteuning, eigenaarschap (portfolio voor kinderen) en doelenkaarten, expertise 
collega’s.  

 
9. Sluiting 

Compliment aan een ieder van Jos voor de situatie waar we inzitten. Blijf met ons 
communiceren. Directie is elke dag op school. We houden rekening met iedereen.  
Voorop staat dat we het beste willen voor de kinderen!  

 
Bijlagen: communiqué 16 en testbeleid, notulen 8 december 2020, vakantieregeling 21-22. 
 


