
 Notulen vergadering 15 maart/14 februari 

 AGENDA zonder Sharon start 19.30 uur 

 1.  Vaststelling agenda + Bespreken actiepunten verslag 24 januari 
 2.  Mededelingen 

 -  Afsluiten plein, in hoeverre kan en mag dit? 
 -  Afdekken zandbak, ouders verwijzen naar Sharon. 

 3.  Voorbereiding agendapunten 
 -  Kamplocatie zoeken. 

 Een lijst met criteria opstellen en dit uitvragen via de nieuwsbrief. 

 AGENDA met Sharon start 20.00 

 1.  Vaststelling agenda 
 -  Punt 6 extra toegevoegd. 

 2.  Notulen vorig overleg 24 januari 
 -  Notulen aanvullen op website 

 3.  Algemene mededelingen +update corona 
 -  We mogen weer meer. Vandaag een opening gehad. Wel proberen we op 

 verschillende manieren ouders in school te krijgen. We hebben nl veel om te 
 laten zien. 

 -  Voor school, geen ouders in school is hoogstwaarschijnlijk iets wat zal blijven. In 
 welke vorm we dit gaan gieten, moet nog besproken worden. 
 Hierover duidelijkheid scheppen voor nu, Sharon neemt dit mee in de 
 nieuwsbrief. 

 4.  Personele zaken 
 -  Zij instromer Sanne Watson, komt ons ondersteunen (als stage) voor de NPO 

 gelden. 
 -  De invalpool is structureel leeg, ze zijn heel actief aan het werven. 
 -  Marlot is goed van start gegaan. 

 5.  Stand van zaken nieuwe rekenmethode 
 -  We zijn nog steeds 2 methodes aan het onderzoeken. 

 De uitkomsten van de vragenlijsten die de leerkrachten invullen nav het werken 
 met deze methodes, worden gepresenteerd aan het team. Voor de meivakantie 
 moet duidelijk zijn welke methode het wordt. 
 Van de meivakantie tot de zomervakantie gebruiken we om eventuele hiaten 
 duidelijk te krijgen bij overstap naar de nieuwe methode en hierop te 
 anticiperen, zodat we volgend schooljaar goed kunnen starten met de nieuw 
 gekozen methode. 

 6.  Vrijdag extra dag onderwijs, start na de vakantie. 
 -  Leerkrachten staan achter deze ontwikkeling. 
 -  Het wordt waarschijnlijk meer als mededeling naar ouders gebracht, met daarbij 

 ook de data voor eventuele studiedagen. Zodat ouders hier rekening mee 
 kunnen houden. 

 7.  Laatste stand van zaken extra klas 
 -  De zorgen die er vanuit ouders kwamen over de groepsindeling, lijken nu weg. 

 Er is met ouders gesproken en ook nadien. Deze ouders geven terug dat hun 
 zorgen groter waren dan achteraf blijkt. 

 8.  Identiteit status update 
 -  Sharon heeft samen met Vera een gesprek gehad met Eefje (juridische afdeling). 

 Er zijn niet heel veel regels waar we ons aan moeten houden. Ouders moeten 
 wel meegenomen worden. 
 Er is een korte vragenlijst voor ouders over de identiteit, waarin we dit 
 onderwerp weer even onder de aandacht willen brengen. 

 -  We hebben de vragenlijst besproken en doorgenomen. Sharon deelt de 
 vragenlijst nog, zodat de MR hier ook nog opmerkingen/aanvullingen bij kan 
 plaatsen. 



 9.  Inventarisatie Arbo-zaken (binnenklimaat; duurzaamheid gebouw) en 
 ziekteverzuimbeleid 

 -  Binnenklimaat: 
 De CO2 meters kunnen niet uitgelezen worden. Er is nu 1 meter die wel 
 uitgelezen kan worden, deze wordt op verschillende plekken op school 
 neergezet. Zodat we verschillende metingen hebben. 
 Verzuimpercentage ligt hoog, 2 langdurig zieken. Zowel Janneke als Yvonne 
 keren weer langzaam terug. 

 -  Sharon deelt met ons een overzicht van de verzuimcijfers. 
 10.  Stand van zaken mbt speerpunten tevredenheidsonderzoek 

 -  In april wordt deze uitgezet onder ouders en leerlingen. 
 11.  Kamplocatie 

 -  Voorstel MR: 
 Een lijst met criteria opstellen en dit uitvragen via de nieuwsbrief. 

 12.  WVTTK 
 13.  Sluiting 


