
NOTULEN 

OVERLEGVERGADERING DE ARCHITECT  
03 MAART 2018 

OVERLEGVERGADERING 13:00 - 15:00 

Aanwezig: Froukje Mulder (Bevoegd gezag), Anita van de Plasse (Personeelsgeleding, 

groep 8), Els Fopma Personeelsgeleding, groep 1&2), Patrick van Olffen (oudergeleding) en 

Remco Keijser (oudergeleding). 

 

1. Vaststellen voorzitter en notulist. 

Voorzitter: Els Fopma. 

Notulist: Remco Keijser. 

2. Notulen 17 oktober 2017. 

Goedgekeurd. 

Opmerkingen/Aanvullingen: Schoolgids 2017-2018 is aangepast. 

Er is uiteindelijk niet gekozen voor een andere eindtoets voor groep 8. 

Groep 8 heeft de eindtoets van CITO gemaakt. 

3. CITO Feb-18. 

Trendanalyses: 

Froukje heeft een presentatie gegeven over de behaalde CITO resultaten van 

februari. Hieronder een korte samenvatting: 

Begrijpend lezen 

GROEP 5,7  begrijpend lezen iets afgevlakt, niveau is bijna op het 

 gemiddelde. 

GROEP 4,  begrijpend lezen is goed op niveau 

GROEP 6,  deze groep is een aandacht groep m.b.t. begrijpend lezen. 

Achterstand van 2017-2018 is ingehaald maar er blijft een 

achterstand vergeleken met het landelijk gemiddelde. 

Achterstand is ongeveer nog een half jaar. 

GROEP 8, Zeer mooie resultaten, boven het landelijk gemiddelde. 

 

Met een externe expert wordt gekeken naar de sterke en zwakke punten. 

 

Rekenen 

GROEP 2, Boven het landelijk gemiddelde. 

GROEP 3,4,5 Boven of op de norm. 

GROEP 6 deze groep is een aandacht groep m.b.t. rekenen. 



Het niveau ligt op eind 5. Stukje van achterstand is ingelopen, 

achterstand is ongeveer nog een half jaar. 

GROEP 7 Rekenen niveau is net zoals bij begrijpend lezen afgenomen. 

  In  maart worden toetsen op maat afgenomen. 

 

Technisch lezen 

GROEP 3,5,6,8 In orde. 

GROEP 4 Net iets onder het landelijk gemiddelde. 

GROEP 7 Op niveau. 

 

Woordenschat 

GROEP 3 Boven landelijk gemiddelde 

GROEP 4,8 Rond het landelijk gemiddelde. 

 

Taal 

GROEP 2, Boven het landelijk gemiddelde. 

 

4. Voordracht LB-functie 

Op dit moment geen goede verhouding LA vs. LB functie op de Architect. 

Interne vacature voor de LB functie. 

5. Begroting 2017-2018. 

Personeel: 

Op de donderdag extra leerkracht voor op de bovenbouw (groep 6,7,8 voor alleen 

rekenen). 

Investeringen: 

Fietsenstalling voor het personeel 

Speeltoestel 

Extra ICT middelen. 

6. Zorgplan 2017-2018 

Er is komt een nieuwe plan van aanpak,  deze wordt eerst met team 

besproken. 

Het doel is het verminderen van de dikke papieren mappen. 

7. Vaststellen datum volgende MR vergadering/overlegvergadering. 

8. Rondvraag. 

In 2018 komt er (misschien) een bestuur inspectie. 

9. To Do’s. 

Geen. 


