
 
 

 
Rotterdam, 21 mei 2021 

 
Datum: dinsdag 25 mei 2021 
Tijd:  16.00u – 17.30 uur 
Locatie: Valentijnschool in de aula 
 
Agenda 
 
1. Opening 
2. Extra vergaderpunten: 

 
3. Notulen 9 maart 2021 

Geen aanvullingen op beleidsnotities Kindercoaching, oudergesprekken, ouderportaal en 
verzuimprotocol. Hierbij vastgesteld. 

4. Ingekomen / uitgaande stukken:  
- Beleidsnotitie RVKO relaties op de werkvloer:  

Gesprek met bovenschools directeur i.v.m. werk dochter Jos op Valentijnschool.  
Hier volgt nog een terugkoppeling over.  
Het stuk gaat over relaties op de werkvloer, familie binnen de school, relatie ouder / 
leerkracht, kind niet bij ouder in de klas. Waarom dit ineens is opgesteld is niet duidelijk.  
GMR is akkoord. MR heeft geen invloed op het beleidsstuk. Het beleidsstuk is nog niet 
gedeeld met het werkveld, alleen directie.  

- Online ouderavond gem. R’dam 
Ouders van het oudere kind (gamen, puberteit, verslaving) kunnen zich aanmelden.  
Word via Parro gedeeld. 31 mei eerste avond, het zijn vier avonden. Kort gesproken over 
schermtijd en online pesten. Dit blijft aandacht vragen. Thema voor ouderavond. 

 
5. Mededelingen directie 
Personeel:        

- Verlof Fabian 
Vader worden voor de tweede keer, bevallingsverlof: vijf dagen aansluitend en 25 dagen 
verspreid.  

- Astrid V beiden enkels gebroken. Ze kan al naar school komen en is dan ondersteunend. 
Ze blijven in overleg over de klas.  

- Roos de Bruin begonnen met haar Blokstage in groep 6 voor haar afstuderen. Zij kan bij 
ons blijven werken. 
Mededelingen: 

- Nieuwsbrief mei is via Parro verstuurd. Voor ouders als prettig ervaren. 
- Gebouw: schilderen, zonwering, vloerbedekking... wanneer ze gaan starten nog niet 

duidelijk. Het schoolplein is aangepast. Ouders missen kleur. De boom is erg klein, wordt 
vervangen door een grotere boom. Aan de binnenkant van het hek komt een haag 
(oktober). Er komt nog een klim-klauterrek en struiken en planten. 

- 25 mei Online Ouderportaal 
17 ouders ingeschreven, vijf waren aanwezig. 
PowerPoint wordt gedeeld en er zullen vervolgstappen volgen. 

  
 



 
 
 
 
6. Corona- Covid-19 

- Zelftesten en sneltesten: onze leerkrachten doen er aan mee. Elke collega heeft 25 
zelftesten gekregen en test zichzelf twee keer per week. Het zorgt voor een stukje 
veiligheid. Uitstapjes: ouders die meegaan nemen eerst een zelftest af.  
Ouders hebben hier een mening over: ervaren het niet als prettig. Het algemeen belang 
staat voorop. Sommige leerkrachten zijn gevaccineerd.  

- Activiteiten tot de vakantie 
Schoolreis 1 tot en met 8: Efteling kan nog niet doorgaan. Andere locatie voor groep 6-7. 
Sportdag: binnen de cohorten op veilige manier 
Wijkcollectie Junior: persoon voor de wijk nomineren, presentatie gehouden in de klas, Top 
6 uitgekomen, interview, fotografie, wijkcollectie delen met de buurt: tentoonstelling en 
buurtkrant 
Film: Bob en Guendoline maken een film voor de laatste dag van het schooljaar. 
Avondvierdaagse: geen bericht over 
Groep 8 musical: film, theater. Er wordt nog gedacht over hoe we het kunnen uitvoeren. 
Geen kamp, lange schoolreis. Er wordt een programma gemaakt als afscheid: feestweek. 
 

7. Schoolpleinen is al besproken 
 

8. Vakantierooster/ studiedagen 2021-2022 toegevoegd als bijlage 
Akkoord. 
 

9. Nationaal Programma Onderwijs 
Jaarplan 2021-2022-2023: profilering, aanbod, gebouw/pleinen, VVE, keuzes 
Er komt veel geld vrij: 700 euro per leerling. Het geld is er voor de komende twee jaar.  
Er is een aanbod en hoe kunnen we het optimaliseren? Onze groepen zijn bemand. We zitten ruim 
in de formatie: sociale omgang, huiswerkbegeleiding, kindercoach, welzijn van kinderen, leer- en 
leefomgeving van het kind, vooral gericht op zorg: mentaal en didactisch. Nog geen kant- en klaar 
programma, maar dit gaat vorm krijgen.  

 
10.  Ouderbijdrage wetswijziging 1-8-2021 

Zie bijlage. Standpunt van het bestuur is nog niet bekend. Jos wil een pilot gaan draaien om 
ouders zelf de hoogte te gaan bepalen van de bijdrage. Vrijwillig 45 euro laten staan en geen 
administratie. Het is niet verplicht. Dit scheelt heel veel administratie.  

 
11. Extra vergaderpunten: 

Oudergeleding: Engels native speaker aannemen. Engels vanaf groep 1 is een bespreekpunt. 
Nu wordt het gegeven vanaf groep 5 tot en met groep 8. Het zou kinderen aan kunnen 
trekken. 
 

12. Rondvraag 
Seher: Cito is afgenomen en uitslag is meegegeven. Bij een lage score geen verandering, bij 
een hogere score kan het advies aangepast worden, maar hoeft niet. Dit wordt bepaald door 
IB en leerkracht. Ouders worden geïnformeerd.  
 

13. Sluiting 
Volgende vergadering is de laatste 29 juni: we gaan met elkaar eten. Zittingsschema.  

 
Bijlagen:  
notulen 9 maart, beleidsnotitie RVKO, wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage, Brief RVKO-NPO, 
vakantierooster 21/22 
 


