
 

 

Agenda 20 april 2022 (19:30 uur) 
(Fysiek) 
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Opening  Gianni x   

Mededelingen Allen x   

“Kijken naar resultaten” Danny X   

Voortgang groeperen (4 bijlagen) Björn X   

Formatie in relatie met uitbreiding (Abacus) Björn X   

Werkverdelingsplan voortgang Björn X   

Beloning toezichthouders Wonderwijs (1 bijlage) Danny x   

Rondvraag Gianni X   

 
 

Notulen  
Aanwezig 
Danny, Björn, Gianni, Martine, Michiel, Agnes (alleen het eerste deel), Claudia 
 
Notulist 
Claudia 
 
Opening  
19.35 uur is de vergadering geopend. Er zijn geen mededelingen. 
 
Kijken naar resultaten 
Presentatie schoolresultaten met behulp van ‘Mijnschoolplan’.  
De aanleiding is de herselopdracht vanuit de Onderwijsinspectie. Alle scholen binnen Wonderwijs 
gebruiken nu deze tool. 
IEP-resultaten worden hierin nog niet opgenomen; het programma zet geen IEP-resulaten om naar 
een landelijke waardering. 
Refrerentieniveaus zijn uitgelegd.  
Om met het lesaanbod beter aan te sluiten op de individuele leerling en de gehele groep, wordt per 
leerling bekeken welke toets klaargezet moet worden. Leerlingen die een opvallende score hebben 
behaald, kunnen een tweede versie maken. 
De factoren die van belang zijn voor de schoolweging, zijn uitgelegd. Evenals de percentage die de 
Onderwijsinspectie van IKC Binnenstebuiten verwacht.  
 
Resultaten 
Taalverzorging: alle groepen zijn enorm vooruitgegaan, behalve groep 8. Wellicht komt dit door de 
nieuwe spellingmethode Staal. 
Rekenen: positieve resultaten bij alle groepen, behalve de groepen 7 en 8. Wellicht hebben deze 
groepen veel essentiële strategieën gemist door Corona. 
Technisch lezen: goede resultaten. 
Begrijpend lezen: resultaten liggen onder de norm. School maakt zich hier geen zorgen over, omdat 



dit moeilijker te leren was tijdens de online lessen met Corona. Ook zitten er redelijk veel dyslecten 
tussen die het gemiddelde omlaag trekken. 
De resultaten zijn met het team besproken en geanalyseerd. Mogelijke oorzaken en verbeterplannen 
zijn besproken. 
 
Voortgang groeperen 
Vragenlijsten uitgezet bij leerlingen, ouders en leerkrachten. Er is veel respons ontvangen. Het 
uiteindelijke besluit ligt bij de leerkrachten. 
Tot en met de meivakantie hebben de leerkrachten tijd om door te geven waar hun voorkeur naar 
uitgaat. 75% van het team moet op homogene groepen stemmen om over te stappen naar homogeen. 
 
Formatie in relatie tot uitbreiding (Abacus) 
Zolang de aanbouw nog niet gereed is, kan er gebruik worden gemaakt van een ruimte op De Abacus. 
Twee groepen zullen daar voorlopig naartoe gaan. Een voorstel volgt later 
Er zijn drie aannemers benaderd om na de meivakantie met een offerte te komen.   
 
Werkverdelingsplan voortgang 
Martine vraagt bij teamleden na of zij uit de voeten kunnen met 45% opslagfactor en de werkgroepen 
waarin zij ook komend schooljaar zitten. 
 
 
Beloning toezichthouders Wonderwijs 
De toezichthouders staan in hun recht. Het is meer een morele kwestie. Wellicht heeft de fusie van 
2020 hiermee te maken, de stichting is toen verdubbeld. 
Gianni gaat bij de GMR navragen hoe het zit. Björn informeert de bestuurder dat deze vraag bij ons 
speelt. 
 
Rondvraag 
We komen in aanmerking voor de subsidie voor een beter schoolklimaat (ventilatie). 
 
Sluiting 
21.04 uur wordt de vergadering gesloten. 


