Notulen NINN IB-NETWERK
Datum:
13 juni 2018
School:
Interschool
Adres 
Ter Apelervenen 4C
Tel.:
Tijd:

9561 MC Ter Apel
0599 481 174
09.00-11.00 uur

Voorzitter: Jeanetta Gersonius
Notulist:
Sienie Brouwer
Aanwezig: Judith (de Hessellanden, Emmen), Simone (Kienholt/Kienderwijs, Hoogeveen), Sonja (de
Weidebloem, Hoogeveen), Henny (de Smeltkroes, Aalden), Nienke (de Feniks, Assen), Marion,
Jeanetta (Wereldwijs, Musselkanaal), Alie (de Opstap, Hardenberg) Sienie (Interschool, Ter Apel)
Agendapunt:
1.
Opening en vaststellen agenda
Er worden extra agendapunten toegevoegd, zie punt 6.
Notulen vorige vergadering 31-01-18
De notulen worden vastgesteld.
Presentatie
“ Alfabetisering op de Feniks”
Nienke verzorgt een presentatie over de aanpak op de Feniks, elke dag hebben de leerlingen een
uur lang alfabetisering. Het gaat om de leerlingen vanaf groep 5.
De PowerPoint staat in de link ‘Alfabetisering op de Feniks’
2.
Mondeling Nederlands.
Er is geen subsidie toegekend voor het ontwikkelen van een nieuw aanbod voor woordenschat voor
Nieuwkomers. Er is op Interschool geen ruimte in de formatie om mensen vrij te roosteren voor het
ontwikkelen hiervan.
Een aantal scholen werkt op dit moment weer met de modules van MNN, een aantal scholen werkt
thematisch vanuit de BAK en WAK woordenlijsten. Hier worden eigen toetsen bij ontwikkeld. Verder
wordt er gebruik gemaakt van logo3000 naast MNN.
De CED groep is bezig met een nieuw aanbod, Interschool is benaderd over het ontwikkelde thema.
3.
Drie Dee Online
De Feniks is DrieDeeOnline gaan gebruiken, dit loopt goed.
De andere scholen hebben het programma eerst in de wacht gezet. Er zitten te veel kinderziektes in
het programma. De volledige leerlijn is niet in beeld en niet alle toetsen staan er in.
Na de zomervakantie komt er een werkgroep samen om DrieDeeOnline goed van de grond te
krijgen. De bijeenkomst is op woensdag 12 september in Hoogeveen. Alle aanwezigen willen graag
in de werkgroep.
4. Doorstroomcriteria
De laatste bijgewerkte versie zal worden opgestuurd.
5. Monitoren leerlijn
Na de laatste toetsronde kunnen de resultaten van de 20- en 40 weeks toetsen naar Judith gemaild
worden.
Opvallend na de vorige ronde; de doelen in de hogere leerlijnen worden (bijna) niet gehaald.
Tip van de inspectie: neem begrijpend luisteren af na 20 weken, dit geeft veel informatie.
Judith stuurt het afnameschema van de TAKtoets door.
Sienie stuurt een Excel format door waar de toetsgegevens in kunnen worden bijgehouden.

6.
WVTTK/rondvraag
Wereldoriëntatie: op de meeste scholen gaat er veel tijd op aan taal. WO komt veelal via thema’s
aan bod. De onderwerpen worden uit de Samsam gehaald en uit nieuwsbegrip en kidsweek.
NT2 opleiding: NHL/ECNO heeft een aanbod met veel praktijkvoorbeelden. Het mailadres van
Nienke Kupers volgt via de mail.
Het aanbod van het CEDIN stond verleden jaar nog in de kinderschoenen, veel theorie.
Sluiting COA Musselkanaal: de kinderen van statushouders zullen binnen de stichting OPRON
worden opgevangen in een schakelklas op de Neuteboomschool in Stadskanaal. Marion is directeur
geworden op deze school. Jeanetta is coördinator geworden van de anderstaligenafdeling. Verder
gaat er nog een personeelslid van Wereldwijs mee als leerkracht. De meeste leerkrachten hebben
weer een plekje gekregen het volgende schooljaar.
Nieuwe directeur Hesselanden: Judith wordt na een sollicitatieprocedure benoemd als nieuwe
directeur op de Hesselanden. Twee collega’s krijgen haar taak als Intern Begeleider (één voor de
Hessellanden en één voor het expertisecentrum) en zullen volgend schooljaar aansluiten bij dit
overleg.
Sluiting

