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Notulen januari 2021; Vastgesteld

Door
Allen

Mededelingen vanuit de GMR;
Marion
- Benoeming nieuwe bovenschools directeur gaat in vanaf
laatste week april.
- Nationaal herstelplan; bedrag per school. Er wordt een
'menukaart' met mogelijkheden opgesteld waaruit
gekozen kan worden nadat de achterstand in beeld wordt
gebracht.
- Update ventilatie; nieuwe huisvestingpartner, second
opinion
- Inrichting stemlokalen; alternatief is de Kelly van Zon zaal.

Onderwerpen:
1. MR zaken

•
-

•

2. Overige

•
-

Allen
Continurooster; Stand van zaken; Werkgroep
praat bij over hoever we zijn in het proces.
Enquête is inmiddels opgesteld en gaat eind
maart de deur uit via Parnassys. Ouders krijgen 2
keuzes, geen continurooster of continurooster tot
14.30 en bovenbouw 1 middag vrij (wo middag en
onderbouw 2 middagen (wo en vr). Het vijf
gelijkendagenmodel (dagelijks tot 14.00u of
Raymond
14.15u) is formatie technisch niet mogelijk.
Voor de meivakantie moeten de resultaten van de
enquête gecommuniceerd worden naar ouders.
Hitteprotocol; Instemmen; Bij hele warme
temperaturen kan eventueel toch de schooltijd
tot 13.00u gehanteerd worden. PMR gaat de uren
nog eens goed bekijken.
Corona; Hoe is de start op school verlopen na de
laatste lockdown?
Leerkrachten zijn positief, achterstand wat cito
betreft is ten opzichte de B toetsen niet echt
veranderd dus geen verdere achterstand. Wat

-

-

•

•

methodetoetsen betreft is er geen achteruitgang
te zien. Kinderen zijn heel blij dat ze weer naar
school mogen.
Overblijven loopt goed. Klassenbubbels worden
gehandhaafd.
Mondkapjes worden weinig gedragen, mogelijk
nog eens een herinneringsbericht naar ouders
toe.
Kinderen van de onderbouw worden heel hartelijk
ontvangen bij de deur. Complimenten.
Ventilatie; zijn er nog ontwikkelingen? Er is een
nieuwe partner voor onderhoud gebouw die een
tijdlijn gaat maken om te kijken of het oude
ventilatiesysteem moet worden aangepast of
vernieuwd. Dit volgt zo spoedig mogelijk. Zodra er
meer duidelijk is zal dit naar ouders
gecommuniceerd worden.
Vakantierooster; Raymond ligt de eerste stappen
toe.

3. Onderwijs
•
-

Formatie 2021-2022
Gelet op aantal aanmeldingen is de kans groot dat
we terug moeten van 12 naar 11 groepen.
Waarschijnlijk 2 kleutergroepen ipv 3. De rest van
de groepen schuift waarschijnlijk gewoon door.

•

Vooruitblik volgende
vergadering
21.15-21.20
Nieuwsbrief
21.20-21.25
Volgende vergadering
Rondvraag
21.25-21.30

M toetsen; deze worden momenteel afgenomen
en geanalyseerd
• Arboplan en klachtenregeling
• Continurooster
• Formatie
• M toetsen
Nieuwsbrief; Enquete

-

-

-

Hoe zit het met de achterstandsgelden?
Allen
Is er vorig schooljaar een schoolverlatersenquête
afgenomen? Deze is vorig schooljaar niet
afgenomen. We bespreken in de teamvergadering
waarom niet en wanneer we er wel 1 gaan
uitzetten.
Hoe zit het met het percentage betaalde
vrijwillige ouderbijdrage dit schooljaar? 92 %
heeft betaald. Vanwege de corona is er weinig
uitgegeven, we moeten gaan kijken wat we
hiermee gaan doen.
Welke stappen kunnen leerkrachten het beste
zetten om een soort thuiswerkvergoeding te

krijgen in de vorm van de juiste middelen om
online les te geven. De vakbond is de beste eerste
stap om advies in te winnen.
Actielijst;
•
•

Activiteitenplan; werkgroep oprichten ARBO plan en klachtenregeling; Mark, Iris en Aukje
gaan deze bekijken
Continurooster

