NOTULEN NINN IB-NETWERK
Datum:

31 januari 2018

School:

odbs
’t Kienholt/

Kienderwijs
Adres:

van
Leeuwenhoekstraat 85
7908 BJ Hoogeveen
Tel.:
0528-271335

Tijd:

09.00-11.00 uur

Voorzitter: Jeanetta Hanouwer
Notulist: Simone
Aanwezig: Sonja, Ina, Jeanette, Marion, Henny, Sinie, Anneke, Alie, Nienke, Anne, Aletta.
Afwezig m.k.g.: Judith, Wilma, Regina,
Agendapunt:
•

•
•
•

Opening en vaststellen agenda
1.
Felicitatie voor de excellente scholen; Interschool ( m.b.t. beredeneerd aanbod) en
ECA Emmen (m.b.t. leerlijnen). De rapporten van de jury van beide scholen staan
vermeld op de Lowan site.
2.
Notulen vorige vergadering 22-11-17
Anna: In de notulen staat een verkeerd aantal leerlingen vermeld. Momenteel hebben
zij 17 leerlingen.
Verkeerd gespelde namen: Regina Riksoord, Brenda Wesperda, Feniks.
Notulen vastgesteld.

Rondvraag
3.
• Geletterdheid/DORR.
De leerlijnen van Ik en Co en DORR zijn voor een groot aantal leerlingen te hoog
gegrepen. Op “Wereldwijs” gebruiken ze de leerlijnen van Uk en Puk met daarnaast een
checklist. Beide overzichten worden naar iedereen verzonden.
• Als leerlingen voor een langere periode afwezig zijn, wordt het IOP gestopt
(onderbouwen).
• Leerlingen die naar een reguliere school gaan, worden vaak een groep lager
geplaatst.
• Leerlingen zijn geletterd als zij in hun eigen taal kunnen lezen en schrijven.
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4.
Mondeling Nederlands. Hoe ver is de projectgroep?
Sandra en Nicole zijn een tijd geleden op gesprek geweest. Het plan hebben ze
moeten herschrijven (meer reflectie m.b.t. hunzelf). Eind januari/begin februari
verwachten zij bericht. Als de subsidie wordt toegekend, dan kan er een leerkracht
vrij geroosterd worden. De projectgroep Mondeling Nederlands blijft bestaan.
Een aantal scholen hebben de PowerPoint van thema wonen niet kunnen openen.
Nienke neemt contact op met Sandra en Nicole m.b.t. de aangepaste versie van het
thema. Daarna zorgt ze ervoor dat het wederom naar iedereen verzonden wordt.
Omdat er nog geen nieuw thema is uitgewerkt hebben een aantal scholen MNN weer
opgepakt. Andere scholen werken nog wel thematisch en halen hiervoor de woorden
uit de BAK/WAK lijsten.
Scholen zijn vrij om te kiezen welk thema zij de volgende periode aan bod laten
komen.
De Smeltkroes en Wereldwijs gaan LOGO 3000 gebruiken. Officieel is dit een methode
woordenschat voor groep 1, 2 en 3. Op beide scholen gaat de methode schoolbreed
ingezet worden. Bij LOGO 3000 zit geen volgsysteem, wel toetslijsten.
Drie Dee Online
5.
Er zijn veel problemen met het leerlingvolgsysteem Drie Dee Plus: toetsgegevens
kloppen niet, notities zijn niet meer terug te vinden, als de normen aangepast
worden blijven de toetsresultaten rood, leerlingen worden op een verkeerde leerlijn
gezet. Een aantal scholen zijn gestopt met het gebruiken van Drie Dee Plus. Anneke
neemt hierover contact op met Marja.
In het programma Parnassys zitten ook leerlijnen voor nieuwkomers.
In het programma Leerwinst zittende toetsen van uitgeverij Boom.
Een aantal scholen werkt met vaste toetsmomenten (1 x in de 4 weken). Andere
scholen bepalen het toetsmoment n.a.v. binnenkomst. De groepsbesprekingen
worden tussendoor gepland.
6. Doorstroomcriteria
Alie en Henny zijn bezig geweest met de doorstroomcriteria. Het concept wat nu
klaar is sturen zijn door naar iedereen. Op de volgende vergadering komen de
doorstroomcriteria wederom aan bod.
Als een leerling doorstroomt vanaf een andere school, wordt er na een
gewenningsperiode verder gegaan met het IOP en niet opnieuw begonnen.
7. WVTTK
Toewijzing woning: Iedere gemeente is verplicht een beperkt aantal woningen
beschikbaar te stellen voor statushouders.
Gezinsherenigingen duren op dit moment erg lang. Het beleid van COA is
ondoorgrondelijk.
Leerlingen met problemen kosten erg veel tijd als je ze op school inschrijft.
Mogelijkheden zijn: proefplaatsing, aanmelden/doorverwijzen naar de jeugdarts of
GZA.
Je kunt gratis of tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van de tolkentelefoon
d.m.v het zorgnummer van de leerling. Dit nummer kun je krijgen via de ouders of
het COA.
Lowandag: 10 en 11 april.
Leerlingenaantallen
Op Stap: 110 LL Veenvlinder: 24 LL Taalschool Gr: 28 LL
Feniks: 90-100 LL Kienderwijs: 32 LL Wereldwijs: 117 LL
Heerdstee: 17 LL Weidebloem: 32 LL Noorderbreedte: 24 LL
Smeltkroes: 60 LL
Interschool: 90-100 LL

Volgende vergadering: 11 april op de Interschool in Ter Apel.
Sluiting
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