Notulen MR vergadering 16 november 2021
Aanwezig: Theo Lendering, Karien Helmink, Ruud Leuverink, Kim Verwaaijen (voorzitter) en Hanneke
Colenbrander (notulist).
Agendapunten:
1
Opening en
mededelingen
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen notulen vorige
vergadering

4

Terugblik/update corona
huidige maatregelen /
naleving

5

Update Wis & Wierig
ontwikkelingen
kindcentrum

Besproken:
Kim opent de vergadering om 19.00
uur.
Agenda wordt vastgesteld.
Notulen van 21 sept worden
vastgesteld.
Er is vanuit team geen reactie
gekomen op zitting van Kim en
Hanneke. Verkiezing voor Theo
(herkiesbaar) wordt in januari
bekend gemaakt.
Punten met OV zijn besproken. We
moeten tzt kijken of informeel samen
zijn op 14 januari kan doorgaan.
Ouderbijdrage is niet verhoogd, dus
daar hoefden we niet mee in te
stemmen. Begin nieuw schooljaar
weer op de agenda zetten, zodat we
daar naar kunnen kijken.
Borrel Arno gaat niet door.
Ruud geeft een toelichting. Klassen
zaten in quarantaine, collega’s waren
ziek en komen nu weer terug. Meer
hybride onderwijs.
Quarantaines zijn lastig. Gelukkig
denken ouders goed mee. Kinderen
die immuun zijn, moeten nu ook in
quarantaine blijven bij een positief
getest gezinslid. Er is goed overleg
met de GGD.
Alles is weer aangescherpt qua
bijeenkomsten. Sinterklaas en kerst
kunnen in aangepaste vorm
doorgaan.
Ruud heeft in oktober met beide
bestuurders een afspraak gehad.
Afspraken werden nagelopen, maar
van de 3 is er niet 1 nagekomen.
Onderwijskundig wordt er 1 punt
samen opgepakt (peuters-kleuters).
Op schoolniveau worden
leerlingenaantallen niet meer
bekeken, dat moet nu op
bestuursniveau. Onze kracht is ze de
hand reiken en open communicatie.

Actiepunten:

Hanneke stuurt de
notulen als PDFbestand naar Ruud.
Hanneke doet Arno
bericht over de borrel.

6

Reactie ouder op
oudervertelgesprekken

7

Thema veiligheid: BHV
(ontruimingsplan)

8

Update GMR

9

Rondvraag

10

Sluiting

We moeten van onze eigen kracht
uitgaan.
Karien heeft een reactie van een
ouder gehad. We hebben nu tijden
overdag ingepland tot 18.00 uur en
indien nodig ’s avonds via teams
tussen 18.00 en 19.00 uur.
Goede ontruimingsoefening in
september gehad volgens nieuw
plan. Volgende is onaangekondigd
onder leiding van Ruud en Erwin
Stevens.
Er staan 2 foutjes in (punt 6.3: groep
5-6 ipv 5 en groep 1-2 b en 1-2 d
staan omgewisseld op de
plattegrond).
In januari heeft het team een BHV
cursus, dit is een cyclus van 3 jaar
(brand, EHBO en reanimatie).
Karien heeft de eerste vergadering
niet bijgewoond. De notulen van
deze vergadering zijn nog niet
binnen.
Theo: 22 febr kinderen uit de
leerlingenraad uitnodigen om
vergadering bij te wonen?
Vergaderen we dan fysiek? Kan dat
allemaal tzt?
Kim sluit de vergadering om 19.36
uur, met dank aan onze inzet.

Volgende vergaderingen schooljaar 2021-2022:
11 jan, 22 febr, 12 april, 24 mei en 28 juni

Kim pakt dit op met
Katja.

