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1. Opening

Dennis opent de vergadering.

2. Vorige Notulen / actiepunten

Het onderdeel MR op onze website is aangepast.

Mede dankzij Corona heeft de OR het extra druk. Er is nog weinig contact geweest met de

penningmeester van de OR.

Dennis heeft de wervingstekst voor de MR klaar. Het wordt januari/februari gepubliceerd onder de

ouders.

Hanneke heeft met veel plezier haar cadeautje ontvangen.

3. Mededeling Jack

a. Corona update

Er zijn kinderen (geweest) met corona klachten. Deze kinderen zijn in quarantaine (geweest). Er zijn

ook kinderen die in quarantaine zitten omdat familieleden positief getest zijn. Binnen school hebben

we er weinig mee te maken. Leerkrachten die getest zijn, zijn allemaal negatief getest. Kinderen die

langer dan 7 dagen thuis zijn, krijgen (digitaal) huiswerk.

Studiedagen zijn ondanks Corona ook doorgegaan, waarbij we zoveel mogelijk rekening hebben

gehouden met de Corona regels.

b. Begroting

Jack geeft aan dat we vanuit het bestuur de opdracht hebben gekregen dat we 7000 euro in de plus

moeten blijven. Dit streefdoel is gehaald. Onze school kenmerkt zich door een groot spreidingstabel,

de cognitieve ontwikkeling van kinderen ligt ver uit elkaar. We hebben een bedrag gekregen om

achterstanden (dankzij Corona) bij leerlingen aan te pakken. Er wordt extra hulp van leerkrachten en

RT’ers ingezet.

Er is dit jaar wederom een positieve begroting. Dit is mede te danken aan het lage ziekteverzuim van

de afgelopen jaren en de co-financiering van een tweetal scholingstrajecten.

In de prognose zien we een stabiele stijging van de leerlingaantallen.

Een groep ouders heeft contact gehad met Jack m.b.t. het schoolplein. Er wordt overlegd met de

collega scholen en de gemeente over de invulling van het schoolplein.

c. Gelijke dagen model

Het Gelijke dagen model komt een volgende keer terug op de agenda.



4. MR zaken

a. Update verkiezingen(zie update Google Drive - Algemeen)

Dit onderdeel schuiven we door naar de volgende vergadering.

b. GMR

Er is contact geweest met de GMR. Vanuit de GMR is de voorkeur uitgesproken om contact te laten

verlopen via de voorzitter.

5. Rondvraag

Medio dit schooljaar gaan we een contactmoment afspreken met Rivers.


