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Opening / hoe gaat het online lesgeven?: 
Iedereen vertelt even kort hoe het thuiswerken gaat. Ouders vinden het lastig om thuiswerken te 
combineren met hun eigen werk en voelen de frustratie van zichzelf en de kinderen. Ook de 
leerkrachten ervaren de lockdown als pittig en intensief. 
Op Twickel gaat Smallsteps niet ondersteunen in het onderwijs. De aanwezige stagiaires helpen 
kleine groepjes met hun werk. Er hebben zich geen extra stagiaires aangemeld om te ondersteunen. 
Er worden veel kinderen opgevangen op Twickel. Op het moment zitten we wel aan onze taks qua 
hoeveelheid kinderen die we kunnen opvangen. Ook zitten er in de HB groepen veel kinderen die 
thuis niet tot werken komen, wat pittig is om te combineren met thuisonderwijs. 
 
In hoeverre leren leerkrachten van elkaar? 
In groep 8 worden veel dingen gepost om nog extra te doen met de kinderen. In de andere groepen 
wordt de inhoud wat meer basic gehouden omdat de zelfstandigheid daar wat minder is. De 
challenges zijn wel dingen die in het gezin meer positiviteit brengen en meer afwisseling. Het is 
afwegen wat haalbaar is. Kan Martijn zijn ideeën meer delen zodat anderen kunnen profiteren van 
ideeën en activiteiten? 
 
Eindadvies groep 8 
Dit is besproken in de PO raad. De opdracht is om kansrijk te adviseren voor het BO. Het VO moet 
kansrijk ontvangen. Uiteindelijk is het laatste jaar een puzzelstukje voor het advies en wordt er 
gekeken naar de hele schoolperiode. Als de scholen weer open gaan, moeten de kinderen eerst 2 
weken onderwijs ontvangen voor de M toetsen worden afgenomen. Voor groep 8 is besloten om ze 
niet meer af te nemen omdat het advies voor het VO voor 1 maart binnen moeten zijn. Dit wordt nog 
gecommuniceerd naar ouders. 
 
Meester Kees en juf Irene 
 Groep 4 is opgelost met Susan die daar staat. In groep 7 doet Kees nu fulltime het online onderwijs. 
Per 1 maart gaat hij met deeltijdpensioen en blijft hij tot het einde van het jaar 2 dagen voor groep 7. 
Er zijn nu gesprekken met iemand die in maart de groep zou kunnen gaan doen. Maar de vacature 
staat officieel nog open. 
 
Leerachterstanden 
We waren bezig met een plan van aanpak. Er is subsidie aangevraagd n.a.v. de eerste lockdown. Dit 
geld wordt nu gebruikt voor 23 kinderen inde groepen 3 en 4. Dit is al opgestart. De kinderen maken 
hier gebruik van 
 
Buiten sporten 
Veel scholen bieden sportactiviteiten aan op school om elkaar weer te zien en toch buiten aan de 
gang te gaan. Er zijn meerdere afwegingen om dit wel of niet te doen. We gaan het bespreken in het 
team wat mogelijkheden zijn. 
 
Website 
Op de website moet een kopje zijn voor de MR. Op internet is alleen niet altijd de goede site terug te 
vinden. Ook het kopje ontbreekt dan. In de toekomst moeten de notulen hierop geplaatst worden. 
Mardine informeert bij Raymond wat de stand van zaken is met betrekking tot de website. 


