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Notulen  vergadering donderdag 7 oktober 2021, 19.30 uur 
 
 
Aanwezig: Marjana, Fleur, Susanne, Evelien (notulen), Lobke, Esther, Geert - Jan Afwezig: Jenny 
 

 1 Opening en vaststellen van de agenda en notulen vorige vergadering Notulen akkoord 

 2 Rondvraag en mededelingen zonder Geert-Jan Punten in agenda 

opgenomen 

  Aansluiten directie  

 4 Mededelingen directie :  

 schooljaar is goed begonnen. Wel bezig met het zoeken voor 
opvang van 1 ziek gemelde leerkracht. Deels gelukt. 

 Het leerling aantal loopt sterk terug. De directie is aan het 
nadenken op welke manier hier verandering in gebracht kan 
worden. Gedacht wordt aan extra profilering van de Arcade, 
zodat we aantrekkelijk worden voor kinderen ook uit andere 
wijken uit Leiden. Teruglopend leerlingaantal hangt ook 
samen met teruglopend aantal kinderen in de wijk.  

 

 

 5 Jaarverslag 20-21/ Evaluatie jaarplan 20-21 

- Alle geplande acties die door Corona niet door konden gaan 
zijn ingepland voor de komende jaren. 

- Nadat er lage cito scores voor spelling naar voren zijn 
gekomen, zijn verschillende plannen gemaakt om hier extra 
aandacht aan te besteden. Volgende vergadering hierover 
meer uitleg. 

- Over het afstoten van de schoolwoningen denkt PROO na, op 
welke manier dit praktisch vorm moet gaan krijgen. Dit is nu 
nog onduidelijk. 

Er wordt opgemerkt dat het jammer is dat er in een jaarplan alleen 
geëvalueerd wordt wat eerder gepland stond. Omdat op die manier 
gemist wordt dat er in de Corona tijd heel veel nieuwe en goede 
initiatieven zijn ontstaan op school. Een jaarplan leent zich niet voor 
het evalueren van extra ontstane activiteiten, wat eigenlijk jammer is 
omdat er nu vooral aandacht is voor alles wat niet door heeft kunnen 
gaan. 

 

  Jaarplan ’20-‘25 De MR stemt in met het 

5 jaren plan 

  Schoolgids: De MR heeft nog verschillende opmerkingen bij de gids, 
ondanks dat de gids al een stuk beter leesbaar is dan eerst. Er zijn nog 
verschillende opmerkingen, die gemaild zullen worden aan GJ. 

De MR stemt in met de 

schoolgids, nadat is 

toegezegd dat 

schoolgids in totaal 

wordt geredigeerd 

volgend jaar. Dit komt in 

het schoolplan. 



 
Openbare basisschool De Arcade 

Octavialaan 61 
mr@obsdearcade.nl.nl 

www.basisschooldearcade.nl 
 

 

 

 8 Aantal zittenblijvers: vorig jaar zijn er 2 kinderen in groep 3 blijven 
zitten, 3 kinderen in groep 5 en 2 kinderen zijn naar het SBO gegaan. 
Het doel van de Arcade is toe te werken naar dat geen enkel kind 
meer blijft zitten. 

 

 9 GJ heeft een enquête onder het personeel uitgezet met het oog op 
ouders weer in de school. De uitkomsten zijn in de MR besproken en 
op basis hiervan maakt GJ een plan dat hij aan het personeel voorlegt, 
en vervolgens communiceert aan de ouders. De rust in de ochtend op 
school doordat ouders kinderen bij het hek afzetten wil al het 
personeel graag behouden. Maar dat er nooit meer ouders in school 
komen bevalt niet. 

 

 10 Mededelingen GMR : weinig mededelingen.   

 11 Wvttk :  

-het streven is om voor de kerstvakantie het nieuwe speeltoestel op 
het plein te hebben staan. 

- Omtrent de laatste regels m.b.t. verkouden zijn en naar school 
komen bestaat onduidelijkheid. GJ geeft aan dat hij de laatste 
handreiking heeft gedeeld met het personeel en dat dat gevolgd moet 
worden. Ook flink verkouden kinderen mogen naar school komen. 

 

 12 Actiepunten voor de volgende vergadering 
- Evelien mailt verbeterpunten schoolgids aan GJ 
- Lobke schrijft een stukje voor in de nieuwsbrief 
- Marjana haalt folders op bij Geert-Jan en legt ze bij de Spar 
- GJ / Lobke vertellen over acties om te werken aan spelling 
- GJ komt terug op vragen bij 4.7 van de schoolgids 
- Schoolgids redigeren komt in jaarplan 21-22 
- GJ legt de vraag over of er een schoolreisje komt neer bij de 

commissie 
- Mirjana doet een voorstel voor nieuwe vergaderdata 

 

21:00 13 W.v.t.t.k. en afsluiting  

 


