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1. Opening en mededelingen 

 
Post: Uitnodiging achterbanavond 
JB is weer aanwezig als personeelslid.  
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2. Tussen- en totaalopbrengsten leerlingvolgsysteem 

Vast punt vanuit MR werkplan.  

• Overgang van Cito naar Iep 

• Korte evaluatie van deze overgang 

 

We benoemen kort de reden van de overgang van Cito naar Iep. Het is ons 
als team goed bevallen. Veel minder het gevoel met toetsweken bezig te 
zijn en nog genoeg tijd voor onderwijs.  

 
Een punt van aandacht is de eis dat kinderen met extra zorg voor een 
LWOO aanvraag voor het voortgezet onderwijs nu een 2e toets moeten 

doen. We houden de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten zodat er niet 
onnodig veel getoetst hoeft te worden.  
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3. Nieuw rapport 

• Bevindingen vanuit het team 
• Bevindingen van ouders 

Positieve bevindingen.  
Extra check: staat in de uitleg over hart & handen instrumenten goed aangegeven dat 
dit ingevuld wordt door de kinderen.  
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4. Scholing 

• Benoemen welke scholing er in maart en april zal zijn met het gehele OPOT.  
 

We gaan met de 3 teams een scholing volgen van Elena Carmona van Loon. Deze 
scholingswens is ontstaan vanuit een scholing die de intern begeleiders.  
We volgen deze twee studiemomenten op middagen/avonden in voor de studiedag 
van 14 april.  
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5. Ontruimingsplan/regels o.g.v. veiligheid/gezondheid/welzijn 
Vanuit het werkplan --> moet in februari besproken worden.  

 
RI&E --> actiepunten zijn besproken en uitgevoerd.  
Gebouw is onlangs weer gecontroleerd door brandweer Fryslan. Op 2 
kleinigheden na alles in orde bevonden. De actiepunten zijn reeds in gang 
gezet.  
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6. Rondvraag              

    
Vraag van de secretaris: denk mee met punten voor de agenda. Graag 
punten aanleveren als er zaken leven.  

 
Aanleiding van onderzoek naar toekomstbestendig onderwijs was de staat 
van bepaalde gebouwen. Wat is de voortgang hierin? LD vraagt dit na.  
 
Volgende vergaderingen:  
donderdag 7 mei om 19.30 uur.  
Dinsdag 23 mei om 19.30 uur  
                                    



 

 


