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GMR         
De GMR moet binnenkort nog bij elkaar komen. Hierbij staan de eerste ervaringen en 
plannen van Bas van Loo centraal.  
 
Tussenevaluatie jaarplan/ NPO   
Stand van zaken rondom de inzet van de NPO gelden: 

• We zijn in overleg met de Klimboom en de wethouder om op zoek te gaan naar een 
eventuele samenwerking tussen De Klimboom (Trias) en De Oase.  

• We groeien dit schooljaar alweer. Wel gaan er aan het einde van het schooljaar 40 
leerlingen van school. Toch zien we groei.  

• We hebben de praktijkmiddagen opgepakt. Dit is een hele praktisch indeling van de 
middag. Dit bevalt erg goed.  

• We hebben duidelijke kernwaarden. Lianne is op dit moment bezig met klassenbezoeken 
en bekijkt hierbij ook op welke wijze de kernwaarden zichtbaar zijn binnen de groepen. 
Van hieruit kunnen we dan bekijken wat ons team nodig heeft om verder te komen.  

• We zijn aan het onderzoeken op welke manier wij kindgesprekken kunnen voeren en 
welke aanpak hierbij past.  

• We hebben ons tijdens een studiedag gericht op Steam (wetenschap en techniek). Wat is 
voor De Oase bruikbaar? Tevens hebben we gekeken naar de opties voor een nieuwe 
rekenmethode.  

 
Leerlingenvervoer                     
Het leerlingenvervoer verloopt momenteel niet helemaal goed. De praktische invulling van 
het vervoer is weggezet bij een grote organisatie. Er wordt hierbij niet altijd voldoende 
rekening gehouden met de speciale leerling waardoor sommige kinderen niet altijd een fijne 
start van de dag hebben.  
Klachten blijken ook niet altijd goed bij het taxibedrijf terecht te komen.  
Hannibal is druk bezig om uit te zoeken hoe het allemaal in elkaar steekt en welke 
mogelijkheden er zijn om het vervoer zo goed mogelijk te laten verlopen. 
 
Situatie rondom corona/ vervanging ziekte   
We volgen de richtlijnen van de GGD en het RIVM. Bij twijfel of in bijzondere situaties bellen 
we met het scholenteam van de GGD.  
Op dit moment is het heel erg druk bij de GGD. Het duurt dus soms heel lang voordat de 
uitslag binnen is.  
We vragen externen weer om een mondkapje te dragen bij verplaatsingen binnen school.  
De nieuwe maatregelen die er op dit moment aankomen vragen wel weer een nieuwe 
aanpak. Laten we de oudergesprekken volgende week gewoon live doorgaan? Of toch 
digitaal? Vooral voor de doorverwijzingsgesprekken voor de schoolverlaters ervaren we dit 
als lastig.  
Ook de feestelijke momenten als Sinterklaas en Kerst moeten aangepast gaan worden.  De 
komende dagen zullen deze maatregelen duidelijker worden. We wachten dit even af zodat 
we de maatregelen duidelijk kunnen communiceren naar de ouders.  


