
 
Notulen: 8 oktober 2019  
Aanwezig: Erik Jan, Janneke, Peter, Myrna, Juliette  
           Astrid, Trix  
      Marieke,  Francis  
 
De notulen van de vergadering van 20 juni jongstleden wordt goedgekeurd.  
 
Het veiligheidsplan van de ABSA wordt toegelicht door Francis. Duidelijk wordt dat er veel 
protocollen en documenten nodig zijn om aan de wettelijke eisen te voldoen. Het is prettig 
dat dit bovenschools geregeld wordt, omdat het onnoemelijk veel uitzoekwerk is. 
Documenten van de diverse ABSA scholen worden met elkaar uitgewisseld.  
Uiteraard is er ruimte om als school individueel invulling te geven aan de veiligheid op 
school.  
 
De Piet Hein doet natuurlijk al veel op dit gebied. Laatste aanvulling hierop is dat het  Anti 
Pest beleid is herzien. Marieke coördineert dit en schetst tijdens de vergadering hoe het 
beleid werkt.  
 
Het veiligheidsplan en het pestprotocol  en protocol veiligheid en grenzen worden 
enthousiast ontvangen. Leerkrachten zijn inmiddels bekend met werkwijze en daar zeer over 
te spreken. Leerlingen verantwoordelijk maken als ‘steunteam’ werkt bijzonder goed omdat 
kinderen de verantwoordelijkheid voelen. Ook de rol van Marieke wordt geprezen het is 
prettig dat niet de groepsleerkracht maar iemand van buitenaf met de kinderen dit gesprek 
aangaat.  
 
Het schoolondersteuningsprofiel moet nog worden goedgekeurd door de MR. Het document 
is in beweging en eerder zijn  knelpunten als het gaat om passend onderwijs besproken. De 
Piet Hein is gekomen tot grenzen bij de realisatie van dat passende onderwijs om zo goede 
begeleiding te kunnen garanderen.  
 
De resultaten van het  oudertevredenheidsonderzoek.  
We bespreken de omgeving van de school.  
Trix geeft aan dat ze weinig meer kan doen dan wat al gebeurt. Subsidies aanvragen, 
verbouwen schoolplein, mensen aanspreken op de manier van fietsen parkeren, 
verkeersregelaars. De omgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en 
gemeente.  Er zijn plannen rondom het Rietlanpark, mogelijk wordt ook de oostelijke 
handelskade eenrichtingsverkeer.  
 
Ouders zouden meer aandacht willen voor beeldende vorming.  
Trix geeft aan daar al aan te doen en dat het niet in het curriculum staat, Er is beperkte tijd 
waarin we alles willen doen. We spreken over de dingen die er wel gebeuren wellicht ook 
beter te communiceren met ouders.  
 
We praten over de communicatie naar ouders over het onderzoek. Trix plant met Myrna en 
Juliette daarvoor een afspraak.  



Er zijn nog geen concrete plannen naar aanleiding van de resultaten. Dat is nog te vroeg. 
Over het jaarplan wordt ook niet gesproken dus dat kan de volgende keer meegenomen 
worden. Van belang is het onderzoek te communiceren naar ouders. Verder geeft Trix aan 
niet zo verrast te zijn door de resultaten.  
 
Jaarplannen directie, begroting tov ABSA plus iemand die toelicht, goedkeuren 
schoolondersteuningsprofiel (alleen goedkeuren geen bespreking!), werkverdelingsplan, 
tekst website zijn de thema’s voor de volgende vergadering.  
 
 
Janneke doet verslag van de vergadering bij de GMR. Het ging daar over het 
werkverdelingsplan. Een regeling in de CAO waarbij in een teamgesprek het werk voor het 
jaar daarna wordt verdeeld. Een meerderheid van het team moet daarmee instemmen. Op 
de Piet Hein is deze regeling niet ter sprake geweest. De leerkracht geleding gaat daarover in 
gesprek met directie.  
 
 
Volgende vergadering: Dinsdag 3 december.  
We planden ook dinsdag 25 februari voor de jaarrekening Piet Hein.  
 


