OBS De Barg

Voorwoord
Dit schoolplan is een zogenaamd ‘levend’ schoolplan. Het schoolplan, bestemd voor bestuur, team en ouders, geeft
duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vormgeven.
Het schoolplan is tot stand gekomen onder leiding van de clusterdirectie, onder aansturing van de algemeen directeur, van
Openbaar Onderwijs Emmen. Hierdoor is er een aansluiting bij het bovenschools kwaliteitsplan. Door meer uniformiteit in de
schoolplannen kunnen we samenhang, verschillen en overeenkomsten tussen scholen zien en hebben we beter zicht op de
kwaliteit van onderwijs op de scholen.
Onze school heeft, onder leiding van de locatiedirecteur, de schoolse zaken ingevoegd, waarbij het gaat om het onderwijs op
onze school.
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Inleiding
Dit ‘levend’ schoolplan bestaat uit de volgende bouwstenen:
 documenten die een beschrijving laten zien van de inhoudelijke beleidskeuzes en die periodiek geactualiseerd worden
(Deel i)
 een beschrijving van de manier waarop je de kwaliteit bewaakt en hoe je conclusies trekt uit evaluaties (Deel II)
 de vertaling van die evaluaties naar jaarplannen, binnen een meerjarenperspectief (Deel III) en passend binnen de
bestuurlijke kaders die verwoord staan in het Koersplan 2019-2023: ‘Oog voor onderwijs en organisatie’
Deel I en deel II van het schoolplan zijn tot stand gekomen in gezamenlijk overleg tussen bestuur en scholen. Hier staan alle
beleidsbeschrijvingen die in afzonderlijke documenten zijn verzameld. Dit zijn de stabiele delen van het schoolplan die
bovenschools actueel worden gehouden. Het voordeel van deze werkwijze is dat er geen verschillende teksten over eenzelfde
onderwerp op de school in omloop zijn en dat de documenten een zelfstandige status blijven houden.
Ontwikkelen en bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs is een belangrijke opdracht. In deel II beschrijven we het
kwaliteitsbeleid kort op hoofdlijnen: hoe houden we zicht op en borgen we de inhoud, de aanpak en de behaalde resultaten
van het onderwijs. De wet primair onderwijs geeft aan dat het kwaliteitsbeleid een onderdeel moet zijn van het onderwijs.
Ter voorbereiding op dit schoolplan hebben we het kwaliteitsbeleid geëvalueerd: het kwaliteitsbeleid voor Openbaar
Onderwijs Emmen is volop in ontwikkeling en wordt volledig opgebouwd vanuit de werkvloer. De ontwikkeling van het
kwaliteitsbeleid is op dit moment voldoende om de basis te laten zijn voor dit schoolplan. Er zijn antwoorden gegeven op de
vraag: “Welke kwaliteit beloven wij binnen Openbaar onderwijs Emmen?” Dit is vertaald in meetbare en merkbare doelen, op
de volgende 6 onderdelen: leerlingen, onderwijs, medewerkers, ouders/ partners, leiding en voorwaarden.
Deel III bevat een beschrijving van onze school. Hierin wordt het meerjarenperspectief, de missie van de school, de context
van de school, alsmede de doelgroep omschreven. Ook de ontwikkelingen voor het komende jaar/jaren staan erin
uitgewerkt. Daarmee zijn de verbeterdoelen en ontwikkeldoelen van de school SMART uitgewerkt. Vervolgens is er een
jaarplanning toegevoegd die de acties op schoolniveau en de uitwerking van de doelen in tijdslijn, van minimaal 1 schooljaar,
weergeeft.

Deel I: bovenschools beleid
Deel I is een stabiel deel van het schoolplan: hierin zijn alle beleidsdocumenten, die aanwezig zijn binnen Openbaar
Onderwijs Emmen, verzameld in een schema met hyperlinks, zodat het voor iedereen snel te vinden is en zodat het voor
iedereen hetzelfde document is. Deze documenten worden volgens bovenschoolse planning, verspreid over 4 jaar,
geëvalueerd en actueel gehouden. Dat kan nu op momenten dat het noodzakelijk of wenselijk is. Een overzicht van deze
bovenschools beleidsdocumenten staat op de volgende bladzijde.
Onze school heeft een aantal beleidsdocumenten die alleen voor onze school gelden, dat zijn:



schoolondersteuningsprofiel (SOP) OBS De Barg
zorgplan OBS De Barg

Deel II: Kwaliteitsbeleid/kwaliteitsbewaking
In dit hoofdstuk beschrijven we de manier waarop we de kwaliteit van het onderwijs in het zicht houden en hoe we de
verbetermaatregelen vaststellen. We beschrijven hoe we zicht houden op de inhoud, aanpak en resultaten van het
onderwijsproces, het schoolklimaat en de onderwijsresultaten. Dit beschrijven we in een kwaliteitskalender. Deze is op de
meeste onderdelen voor alle scholen gelijk. Daar waar het gaat om een toevoeging op schoolniveau is dit in een opvallend
kleurtje toegevoegd.
We hanteren een interne en externe cyclus van verantwoording. In de kwaliteitskalender staat beschreven aan wie we ons
verantwoorden en welke interne en externe instrumenten/methoden we daarvoor gebruiken en in welke cyclus.
Kwintoo en de “Wereldtijd” succes scan vragen een korte toelichting, de rest spreekt voor zich.
 Kwintoo is een zelfevaluatie instrument: de 14 kaarten nemen we in 4 jaar tijd af en sommige kaarten wil men vaker
afnemen binnen deze 4 jaar. Iedere school heeft een planning welke kaarten er wanneer worden afgenomen.
 De “Wereldtijd” succes-scan is een instrument waarmee wordt gemeten waar de school en de medewerkers staan in de
visie van Openbaar Onderwijs Emmen: ‘Oog voor de Wereld’. Hiermee kan de school zien waar ze staan als het gaat
om onderzoekend en ontdekkend leren en andere 21e eeuwse vaardigheden. Het is een zelfevaluatie meting met een
externe component, in zoverre dat er medewerkers van OOE worden opgeleid om deze scan in de scholen als
‘externe’ toeschouwer te meten.
Hoe we werken aan verbeteringen en ontwikkelingen, op grond van de uitkomsten van
interne en externe instrumenten zoals beschreven in de kwaliteitskalender hieronder
(bijv. Kwintoo, audits, etc.). De plannen die hierbij horen zijn beschreven in deel III.
We verantwoorden ons jaarlijks in het jaarverslag over de bereikte doelen en de
uitgevoerde verbeteringen.
Het proces dat hierbij hoort, is in de afbeelding rechts gevisualiseerd.

Kwaliteitskalender van Openbaar Onderwijs Emmen
Domeinen

Doelen

Meetbaar of merkbaar

Instrument of methode

Onderwijsproces
en specifiek OOE

De school heeft
onderwijsaanbod dat voldoet
aan de kerndoelen, is
eigentijds en gericht op een
brede ontwikkeling van
leerlingen
De school kent de
ontwikkeling van de leerlingen
en stemt het onderwijs daar op
af

Het oordeel van
buitenstaanders en
deelnemers

o
o
o
o
o

Het oordeel van deskundige
buitenstaanders

o
o
o

De school heeft een specifiek
profiel dat is afgestemd op de
specifieke situatie
…..

Het oordeel van
buitenstaanders en
deelnemers

De leerlingen voelen zich veilig
De school haalt resultaten op
de kernvakken die passen bij
de leerlingenpopulatie

Leerlingen

De leerlingen vervolgen met
succes hun loopbaan in het
onderwijs
De leerlingen zijn tevreden
over de school
…..

Aan wie

schoolplan
schoolgids
audit
kwintoo
“Wereldtijd” succes
scan
audit
inspectie
“Wereldtijd” succes
scan

o
o

bestuur
ouders

o

bestuur

o

kwintoo

o
o

bestuur
ouders

100% van de leerlingen geeft
aan zich veilig te voelen

o

veiligheidsmonitor
SCOL

De resultaten bij taal en
rekenen liggen op of boven
het gemiddelde van
vergelijkbare scholen
95% van de leerlingen zit na
twee jaar in de stroom die
geadviseerd is
De leerlingen beoordelen de
school gemiddeld met een
7,5 of hoger

o

school monitor ESIS

o
o
o
o
o
o

o

nog te ontwikkelen
instrument

o
o

kwintoo
enquête (ouder en
leerling Scholen met
Succes)

Wanneer in
cyclus
o 1x per 4 jaar
o 1x per jaar
o 1x per 4 jaar
o 4 kaarten p.j.
o 1x per 4 jaar

o
o
o

1x per 4 jaar
(indien nodig
vaker)
1x per 4 jaar
1x per 4 jaar
4 kaarten p.j.

bestuur
ouders
inspectie
bestuur
ouders
inspectie

o

jaarlijks

o

jaarlijks

o

bestuur

o

jaarlijks

o
o

bestuur
ouders

o
o

4 kaarten p.j.
1x per 2 jaar

o

Leraren/
medewerkers

Al onze leraren zijn
(afhankelijk van aantal jaar
ervaring) basisbekwaam of
vakbekwaam

Het oordeel van directeuren
en professionele
buitenstaanders

De leraren nemen initiatieven
en zijn betrokken bij de
ontwikkeling van hun
professionele vaardigheden
De leraren zijn tevreden over
hun werkplek

Alle leraren voldoen aan de
eisen van inspectiekader/wet
BIO/register

o
o
o
o
o

kijkwijzer
klassenbezoek
taakgerichtheid
meten
audit
nascholingsplan op
schoolniveau
POP

o

bestuur

o

bestuur

o
o

o
o

minimaal 1x
per jaar
minimaal 1x
per jaar
1x per 4 jaar
jaarlijks

De leraren beoordelen de
school gemiddeld met een
7,5 of hoger

o

Item in gesprekken
cyclus

o

bestuur

o

Minimaal 1x
per 4 jaar

Het oordeel van deskundigen

o
o

o

bestuur

o
o

1x per 2 jaar
jaarlijks

o

kwaliteitsbeleid
personeelsbeleid/
nascholingsplan
gesprekkencyclus

o

jaarlijks

Het oordeel van ouders en
belanghebbenden

o
o
o

jaarplan
jaarverslag school
schoolgids

o
o

bestuur
ouders

o
o
o

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

Het oordeel van
medewerkers en
deskundigen

o

voortgangsgesprek
met CD
audit
zelfevaluatie: 360%
feedback

o

bestuur

o
o
o

minimaal 1x
per jaar
1x per 4 jaar
nog bepalen

Het oordeel van
medewerkers

o

enquête
tevredenheid
Scholen met Succes

o

o

1x per 2 jaar

……
Kwaliteitszorg en
leiding

De school zorgt voor kwaliteit
van onderwijs en personeel en
verbetert zich voortdurend
De school verwoordt zich
volgens wettelijke eisen over
de kwaliteit en voert een
actieve dialoog met de
belanghebbenden
De schoolleider is een
onderwijskundig leider

De schoolleiding handelt
integer en transparant

o
o

bestuur

Ouders en
belanghebbenden

Ouders zijn tevreden over de
school
De school werkt effectief
samen met partners

Voorwaarden/
financiën

Voorwaarden/
Gebouw

De school benut de financiële
middelen volledig

Het schoolgebouw ziet er
aantrekkelijk uit en wordt
optimaal benut voor het
onderwijs

De ouders beoordelen de
school gemiddeld met een
7,5 of hoger
Partners beoordelen de
samenwerking als effectief

o

De exploitatie is sluitend en
de middelen worden
doelmatig besteed

o

Belanghebbenden
beoordelen de aankleding en
het gebruik positief

o
o

o

o

tevredenheid
enquête Scholen met
Succes
Nog te ontwikkelen

o
o

bestuur
ouders

o

1x per 2 jaar

o
o

bestuur
partners

o

Nog bepalen

begroting en
jaarrekening
jaarplan en
jaarverslag

o

bestuur

o

jaarlijks

o

jaarlijks

kwintoo
tevredenheidsmeting
Scholen met Succes

o
o

o
o

4 kaarten p.j
1x per 2 jaar

bestuur
ouders

Deel III: Jaar- en meerjarenplanning
Dit deel is het levende deel van het schoolplan en gericht op onze school.
Hierin beschrijven we:
 De context van de school met omschrijving van de doelgroep, personeel en omgeving, in korte bewoordingen
 De missie/visie van de school
 De ambities van de school gerelateerd aan de context en missie
 Een SMART (meerjaren) jaarplan met de ontwikkel en verbeterdoelen
In dit deel staan niet de actiepunten, alleen de ontwikkel- en verbeterpunten.
De ontwikkel- en verbeterpunten komen uit de analyse van de beschreven instrumenten in deel II: de zelfevaluatie Kwintoo,
de tevredenheidsmeting, schoolmonitor Esis, veiligheidsmonitor, “Wereldtijd” succes-scan, gesprekkencyclus, jaarverslag,
audit en inspectierapporten.
De ontwikkel- en verbeterpunten komen ook uit de bestuurlijke koers, waarin ook de landelijke aandachtspunten zijn
verwerkt. In dit plan is de bestuurlijke koers voor 4 jaar uitgezet. Voor het komende schooljaar 2019-2020 zijn daar 3
speerpunten uitgehaald, die samen met de scholen worden uitgewerkt:
1.
Implementeren van de onderwijsvisie Oog voor de Wereld
2.
Opzetten van een strategisch personeelsbeleid met bijbehorend instrumentarium
3.
Versterken en stroomlijnen van processen, waarbij we als eerste kijken naar ICT
Punt 1 staat in het schema hieronder voor al onze scholen uitgewerkt. De punten 2 en 3 en nog een aantal andere
onderwerpen worden bovenschools uitgewerkt, wel met de scholen samen. Die zijn te vinden in het bestuurlijk jaarplan.

Context, schoolpopulatie

OBS De Barg is één van de 5 scholen in de wijk Bargeres. Onze school telt ongeveer 90 kinderen verdeeld over 4
basisgroepen. Onze kinderen komen meest uit de wijk, hebben in relatief veel gevallen minder hoog opgeleide ouders. Een
deel van de kinderen heeft (groot-)ouders die oorspronkelijk niet uit Nederland komen. Ook zitten er kinderen van moeders
die in het crisisverblijf wonen op De Barg. Sinds 2019 is onze school een mediumsetting voor kinderen met een
taalontwikkelingsstoornis of slechthorendheid. Bij de start van het schooljaar 2019-2020 waren dat 4 kinderen met een TOS
en 2 kinderen met SH.
In het schoolgebouw werken OBS De Barg, Voorschool De Barg, Koninklijke Kentalis, BSO Kwebbel en de bibliotheek
(Dreumesuurtje) samen. Sinds het schooljaar 2019-2020 hebben een klas van Het Drenthe College (sport en bewegen) en de
Consultatiegroep OOE (adviseurs Passend Onderwijs) ook een plek in het schoolgebouw.
Een behoorlijk deel van het ‘oude team’ van De Barg is de laatste jaren met pensioen gegaan. De mensen die nu werken op
De Barg hebben voor een deel geen geschiedenis op de school. De nestor (voormalig adjunct en intern begeleider) van de
school gaat de komende maanden met pensioen. De functie van intern begeleider is overgenomen. De nieuwe IB-er volgt de
opleiding tot IB-er. Taken als rekencoördinator, taal- en leescoördinator, cultuurcoördinator, sportcoördinator en ict-er zijn
allemaal recent overgenomen. Het nieuwe team heeft de behoefte uitvoerig te werken aan een herziene visie die hieronder
staat, maar af en toe aangepast zou kunnen worden.
Visie/Missie - Met Taal Verover Je De Wereld
Kinderen moet gezien worden en dat ook zo voelen.
De Barg is een school voor kinderen uit de wijk en uit de regio. De Barg is een school waar kinderen, leerkrachten en ouders
zich thuis voelen en waar veiligheid en duidelijkheid een belangrijke plaats innemen. Onze school is een fijne school, waar je
jezelf mag zijn, waar je een goede toerusting krijgt je weg te kunnen vervolgen in de maatschappij en waar je met respect
wordt behandeld. Met taal verover je de wereld. Op De Barg is veel kennis aanwezig over het vakgebied taal. We geven de
kinderen de taal mee die ze helpt hun wereld te veroveren.
Onze ambitie
(Volgt)

De brede schoolomgeving weet dat de school een goede en fijne school is, waar een rijk aanbod aan taal en cultuur gegeven
wordt.

Schooljaarplan obs De Barg
2019-2020

Aanleiding:
waarom gaan
we het ontwikkelen/
verbeteren?

Te bereiken
doel: waar
willen we op uitkomen?

Welke activiteiten gaan we
daarvoor doen?

Wie is verantwoordelijk
voor uitvoering?

Wanneer
gereed?

Er is op het moment
geen rekencoördinator
(die ging met
pensioen)
Een groot deel van het
team is nieuw of bijna
nieuw op De Barg
Het rapport is
verouderd en past niet
meer bij hoe wij willen
werken
We merken dat
kinderen niet vaardig
genoeg zijn in het
verkeer
Het SOP is niet meer
actueel
Het zorgplan is niet
meer actueel

De rekencoördinator
bezoekt de bijeenkomsten
rekencoördinatoren.

Aanstellen rekencoördinator

 IB-directie
 Team
 Leerkracht

Januari 2020

We werken vanuit een
gezamenlijke visie die ook
gezamenlijk wordt gedragen
We hebben een nieuw
rapport ingevoerd dat past
bij onze visie op onderwijs

Inhoudelijke
teamvergaderingen en
kwintookaart schoolklimaat
Er is al een concept
gemaakt. Dat concept
werken we verder uit, terwijl
we aan de visie werken
Uitvoeren stappenplan DVL

Directie & team

Januari 2020

Directie & IB

Januari 2020

Coördinator verkeer

Juni 2020

De intern begeleider
herschrijft het SOP
De intern begeleider
herschrijft het zorgplan

IB i.o.m.
directeur/team
IB i.o.m.
directeur/team

Juni 2020

Onderwerpen
Leerlingen
Onderwijs

De school behaalt het label
‘verkeersveilige school’
We hebben een actueel
School Ondersteunings Plan
We hebben een actueel
zorgplan

Juni 2020

Medewerkers

Ouders/partners

Leiding

Het taalbeleidsplan is
niet meer actueel

We hebben een levend en
herschreven taalbeleidsplan

Pabostudenten worden
kundig en optimaal
begeleid door
opgeleide mentoren.

De vorig schooljaar
geschoolde leerkracht is
aanspreekpunt voor
pabostudenten

Professionalisering van
leerkrachten zodat zij
nieuwe ontwikkelingen
en werkwijzen in het
onderwijs kunnen
implementeren.
De IB’er is nu nog niet
officieel geschoold

Leerkrachten zijn toegerust
om nieuwe werkwijzen te
implementeren in hun
dagelijks onderwijs.

Communicatie met
ouders verbeteren
zodat zij goed op de
hoogte zijn van de
ontwikkeling van hun
kind.
We willen van ouders
weten of we de goede
koers varen
De medium setting
voor kinderen met TOS
en SH draait een jaar,
verder ontwikkelen is
nodig
Nog niet alle
medewerkers hebben
een

Leerkrachten zijn toegerust
om goede gesprekken te
voeren met ouders. Ouders
zijn goed op de hoogte van
de ontwikkeling van hun
kind.
We hebben in beeld hoe de
ouders tegen de school
aankijken
De kinderen binnen de
setting worden op maat
bediend, terwijl andere
kinderen ook meevaren

De IB’er is geschoold. Post
HBO

Iedere medewerker voert
jaarlijks een
inzetbaarheidsgesprek met
de locatiedirecteur

De taalcoördinator
herschrijft het
taalbeleidsplan
Mentor ontwerpt
begeleidingsplan

Coördinator i.o.m.
team

Juni 2020

Betreffende leerkracht
en directie.

Juni 2020

Leerkrachten volgen
trainingen met betrekking
tot Esis, BHV, TOS, 123Zing,
methode beeldende
vorming, volgen van
workshops, etc.
De IB’er volgt de post hbo
opleiding tot intern
begeleider
Inhoudelijke
personeelsvergaderingen

Leerkrachten
IB-directie

Juni 2020

IB’er

Juni 2020

Team
IB-directie

Juni 2020

We nemen een enquête af

Directie

Juni 2020

Vervolg studie TOS/SH met 3
teamscholingsmomenten.
Wekelijks plannen en
evalueren met medewerkers
Kentalis.
De locatiedirecteur plant met
iedere medewerker een
inzetbaarheidsgesprek

IB en team (incl. dir)

Juni 2020

Dir+team

Juni 2020

Voorwaarden

Actie
Kwintookaarten

inzetbaarheidsgesprek
gehad
Het label gezonde
We willen constant een
school (sociale
school zijn die gezond
veiligheid & beweging) gedrag bevordert.
is behaald. Verder
Behalen label gezonde
uitbouwen
school: voeding.
Schoolklimaat – in relatie tot werken aan herziene visie

We voeren de activiteiten uit
die we voor het label moeten
uitvoeren en beschrijven de
visie en activiteiten in een
plan
– najaar 2019

Leerkracht i.o.m.
directie

Juni 2021

Opbrengsten – deze kaart opnieuw oppakken – was in oude samenstelling team niet voldoende afgerond – februari 2020
Ondersteuning en Begeleiding - deze kaart opnieuw oppakken – was in oude samenstelling team niet voldoende afgerond –
mei 2020

‘Oog voor de Wereld’
Openbaar onderwijs
Emmen

‘Oog voor de Wereld’ is
een ontwikkelpunt voor
alle scholen van OOE

‘Oog voor de Wereld’
Openbaar onderwijs
Emmen

‘Oog voor de Wereld’ is
ontwikkelpunt voor alle
scholen van OOE

Start positie bepalen: Waar
staat de school inzake ‘Oog
voor de wereld’. Waar staan
we inzake de 21e eeuwse
vaardigheden
Vervolg op startpositie van de
school inzake ‘oog voor de
wereld’. In welke richting gaat
de school zich ontwikkelen

-“Wereldtijd” succes scan
invullen
-beschrijving van onze school
waar we staan

-L.D. en team
-expertise groep
“Wereldtijd”

Juli 2020

-beschrijven vanuit 0-meting
welke lijn er uitgezet wordt
inclusief (meerjaren)
tijdsplanning maken voor ‘oog
voor de wereld’
-teamvergaderingen

-L.D. en team
-interne kartrekkers
indien aanwezig

Juli 2020

Vergaderpunten
Augustus

22-08 do 10.00 uur: Team
35 2908

Aanwezig: allen
Start van het schooljaar

do 15.30 uur: Team
September

36 0309
0309
37 1009
1109
38 1709
1709
1809
1909
39 2409

di

8.30 uur: MT

di

15.30 uur: Team

di

12.00 uur: IB-directie

di

15.30 uur: Team

40 0110

di

8.30 uur: MT

wo 13.00 uur
Bijeenkomst rekencoördinatoren
di 8.30 uur: MT
di

Training TOS team

wo 13.00 uur
Bijeenkomst taalcoördinatoren
do 15.30 uur: Team

Oktober

Notulen

Soort overleg

Dag

Agenda

Week

Vergaderschema obs De Barg

Vergaderpunten

IB-netwerkbijeenkomst
di

15.30 uur: Team

ICT middag
Bijeenkomst Onderwijsassistenten
di 8.30 uur: MT
wo 13.00 uur: team
do 15.30 uur: Team
November

45 0511
0511
0711
47 1911
2611

di

8.30 uur: MT

di

15.30 uur: Team

do Training TOS team
di

8.30 uur: MT

di

15.30 uur: Team

Kwintookaart schoolklimaat
December

49 0312
50 1212
51 1712

di

8.30 uur: MT

do 15.30 uur: Team
di

8.30 uur: MT

Notulen

Dag

Agenda

Week

0210
41 0810
0910
42 1510
1610
1710

Soort overleg

Vergaderpunten
Januari

2
3

4

5

0701
1401
1401
1501
1601
2101
2201
2801
2801

di

15.30 uur: Team

di

8.30 uur: MT

Bijeenkomst rekencoördinatoren
Custerdag
do 15.30 uur: Team
Bijeenkomst taalcoördinatoren
IB-netwerkbijeenkomst
ICT middag
di 8.30 uur: MT
di

15.30 uur: Team
Februari

6

7

9

0402
0602
1102
1302
2502

di

Training TOS team

do 15.30 uur: Team
di

Opbrengstvergadering

8.30 uur: MT

Bijeenkomst onderwijsassistenten
di

15.30 uur: Team

Kwintookaart Opbrengsten

Notulen

Dag

Agenda

Week

Soort overleg

Vergaderpunten
Maart

10 0303
10 0303
12 1703
1703
1803
13 2603
14 3103

di

8.30 uur: MT

di

15.30 uur: Team

di

8.30 uur: MT

di

15.30 uur: Team

15 0704
16 1404
1504
14-04

di

15.30 uur: Team

di

8.30 uur: MT

IB-netwerkbijeenkomst
ICT-middag
do 15.30 uur: Team
ICC-bijeenkomst

April

1604

wo Zorgbordsessie
Leerkrachten 3-4
t/m 16-04: Cito Eindtoets
do 15.30 uur: Team
Mei

20 1205

di

8.30 uur: MT

Notulen

Dag

Agenda

Week

Soort overleg

Vergaderpunten

do 15.30 uur: Team
Bijeenkomst onderwijsassistenten
di

15.30 uur: Team

Kwintookaart
Begeleiding

ICT-middag
di

8.30 uur: MT

Bijeenkomst taalcoördinatoren
Juni

23 0406
0406
1106
2306
1606
25 1701
26 2306
2306

Notulen

Dag

Agenda

Week

1405
21 1905
1905
2005
22 2605
2805

Soort overleg

Bijeenkomst rekencoördinatoren
do 15.30 uur: Team
ICC-bijeenkomst
Opbrengst 3-8
Opbrengsten 1-2
IB-netwerkbijeenkomst
di

8.30 uur: MT

di

15.30 uur: Team

Ondersteuning

en

Clusterdag
di

15.30 uur: Team

Vergaderpunten

Notulen

Dag

Week

Agenda
2406
3006

Soort overleg

Bijlage: Formulier Instemming Schoolplan
Naam school: OBS De Barg
Adres: Mantingerbrink 203
Plaats: Emmen
Brinnummer: 16 YK
De medezeggenschapsraad verklaart hiermee haar instemming met het schoolplan 2019 – 2023 zoals dat door het bevoegd aan
haar is voorgelegd, overeenkomstig artikel 10b van de Wet Medezeggenschap Op Scholen (WMS)
Namens de medezeggenschapsraad,
September 2019
A. Reinders
Lid MR, leerkracht

_____________________________________________________(handtekening)

