Notulen
14-01-2021
Aanwezig: Nike, Roel, Annika, Melissa, Marjolein, Gijs, Marianne, Gea, Isabelle, René, Bart
Notulist: Lonneke
1. Opening vaststellen agenda
2. Notulen vorige vergadering 30-11-2020
De aanwezigen missen, verder wordt de notulen goedgekeurd.
3. Ingekomen en uitgaande post
4. Mededelingen
1. algemeen
2. directie
- Jo-Nele is tijdelijk niet inzetbaar, vanwege naweeën van Corona. Esmee vervangt haar.
- Sabine is ook afwezig. Suzanne en Lucia vangen dit op in de groep.
- Danitsja Rietdijk is aangenomen. Zij is aangenomen als onderwijsassistent.
- Amber Kirstein is ook aangenomen als onderwijsassistent.
- Sandra gaat met zwangerschapsverlof.
- Nathalie is weer volledig inzetbaar.
- We krijgen budget om Corona achterstanden weg te werken. We zetten dit in voor
personeel en om materiaal aan te schaffen ter ondersteuning voor in de klas.
3. team

5. Formatieplan 2021-2022
Begroting is goedgekeurd, gebaseerd op 13 groepen. Er wordt weer gekozen voor 1.1fte in de
groepen.
6. Nieuwbouw
De bouw verloopt volgens planning. Doordat we in lockdown zitten, hebben we minder last gehad
van de herrie die door de bouw aanwezig is.
7. Corona
In de bovenbouw spreekt iedereen elkaar op dinsdag en donderdag in de Meet met de gehele
groep. Verder is er contact via Hangout en het werk wordt opgegeven in de Classroom. Het is een
voordeel dat de kinderen nu weten hoe het werkt.
Het thuisonderwijs wordt door de ouders ook als positief ervaren.
Vanaf komende week gaan we ook weer met alle ouders in de Meet.
De noodopvang wordt best als pittig ervaren. Hij wordt nu echt als nood ingezet, waardoor het
behapbaar blijft. Er wordt nu nagedacht over hoe of wat als de scholen weer open kunnen. Dit
roept nog wel veel vragen op. Hier wordt op bestuursniveau en met de PO-raad over nagedacht.
De communicatie die er op dit moment is, wordt als duidelijk ervaren. Een eventuele brief vanuit
het bestuur is niet nodig.

Er wordt gevraagd of er nog buitenactiviteiten georganiseerd gaan worden door bijvoorbeeld Olof.
Er wordt nagedacht over de mogelijkheden.
8. Traject nieuwe directeur
De eerste gesprekken met Janny van het VOO zijn gevoerd. De collega’s zijn heel enthousiast.
Het gesprek wordt als fijn ervaren.
9. Speerpunten MR
- Communicatie
Prima, vooral erop blijven letten dat het niet te veel vooruit gepland wordt. Je weet het in deze tijd
toch niet.
- Corona/start schooljaar
10. Koppeling GMR
terugkoppeling naar Paul Moltmaker: fijne brief die gestuurd is naar leerkrachten.
11. Rondvraag
René: Hoe gaat de overgang van groep 8 naar het VO dit jaar?
Hier wordt door de IB en leerkrachten van groep 8 op dit moment goed over nagedacht. Er is ook
nog een heel mooie ervaring met de groep 8 van vorig jaar die gedeeld kan worden.
In de brugklassen wordt het als heel fijn ervaren dat ze al kennis gemaakt hebben met Meet,
Classroom enzovoorts.
12. Sluiting
Vergaderdata:

dinsdag 2 maart
Woensdag 21 april
Maandag 17 mei
Woensdag 23 juni

