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Nummer: 3– schooljaar 2017/ 2018

Datum: 05-02-2018

Notulist: Mieneke

Aanvang: 19.00 uur

Sluiting:  20.55 uur

Aanwezig: Jur, Mieneke, Miriam, Marjolijn, Helen, Matthieu.

Afwezig: Titia

Open gedeelte

Nieuws uit de GMR

Het bestuur van ZaanPrimair heeft een nieuwe Raad van Toezicht a.i. De Raad van Toezicht 
bestaat uit drie personen waaronder oud Burgermeester Ruud Vreeman.

Het vakantierooster voor schooljaar 2018-2019 is bekend. De Meivakantie zal wederom uit 
twee weken bestaan.

Huiswerkprotocol

Het huiswerkprotocol is aangepast. Hierin is nu o.a. opgenomen hoe om te gaan met het 
geven van huiswerk binnen een Cito periode. Wanneer dit protocol is goedgekeurd door het 
team en de MR, zal het in de Wiekslag vermeld worden. Ook in de leerlingenraad komt dit 
onderwerp aan bod. 

Cyclus rapport-, oudergesprekken & Cito resultaten

Omdat er na de eerste Cito M periode (M= midden) geen oudergesprek gepland staat en het 
eerste rapport voor de kerstvakantie al is uitgedeeld, is er besloten een verandering aan te 
brengen in de momenten van een rapport/ oudergesprekken. Zo worden ouders vlak na de 
eerste Cito M periode toch op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten. 
Ouders waarderen het dat er op het rapport ook Citogegevens staan. Het eerst 
rapport(gesprek) zal daarom naar achteren worden geschoven.  Het eerdere 
kennismakingsgesprek blijft wel bestaan. De naam hiervan zal misschien wijzigen. 



Omdat dit schooljaar als overgangsjaar moet worden gezien, krijgen ouders binnenkort een 
brief met daarin de Cito M resultaten. Ouders behouden altijd de mogelijkheid om met de 
leerkracht hierover in gesprek te gaan. Volgend schooljaar zal er na de Cito M periode dus 
het eerste rapport uitgaan. 

We hebben gemerkt dat er behoefte is aan meer uitleg over de Citotoetsen. Hoe werkt het 
precies en wat wordt er gevraagd aan de leerlingen? En hoe worden grafieken gelezen? 
Ouders worden hier spoedig over geïnformeerd. ‘Hoe werkt Cito eigenlijk?’ zou een goed 
onderwerp kunnen zijn voor een algemene ouderavond. 

Het definitieve voorstel moet nog worden bekeken met het team. 

Rondvraag:

Geen


