Notulen vergadering maandag 22 februari 2021 20:00 online.
Aanwezig: Ruud, Lonneke, Carolien, Marleen, Lisette, Simone, Babette en
Caroll-Ann
Opening en agenda
Notulen vorige vergadering 13
januari 2021

Goedgekeurd

1. In- en uitgaande post (zie
mail)

2. Mededelingen
a. GMR

-Anette heeft ons meegenomen wat er vooraf
ging
aan het heropenen vd scholen
-alle scholen vertellen hoe ze begonnen zijn
na
de tweede lock down

b. MR
c. LR
3. Voorbespreking

-Uitleg strategische koers 2022-2025 van de
St.
Nutsscholen  het Columbus model ( 21 ste
eeuw
vaardigheden )
-Extra overheidsgelden van min. Slob
-Geen LR geweest i.v.m. corona
-Lonneke heeft een vraag over de TSO en
“Good day suus” aan Simone

4. Svz TSO
5. Svz schoolplein

Simone en Lonneke maken een afspraak om
e.e.a. te bespreken
Er zijn verschillende visies en plannen die
simone eerst even met de commissie wil
delen en bespreken. Ze komt hier op terug.

6. Openstelling school

7. Enquête

Is Goed verlopen, best wel spannend. Bij de
kober is in de vakantie een coronabesmetting
geconstateerd. Één leidster en 4 kinderen. Er
zijn ook kinderen getest. Sommige hebben
nog geen uitslag en zitten nog in quarantaine.
Moeilijk om te controleren of de kinderen in
het buitenland (bijv. Knokke) zijn geweest.
Kinderen vertellen wel dat men met meerdere
mensen bij elkaar is geweest

8. Gezonde school

Blij met de voldoende tot goed. Er zijn
punten die samen gevoegd kunnen worden
bijv. ICT-gerelateerd
Per bouw zijn de diverse punten besproken.

9. Mededelingen directie

10. Wvttk en rondvraag

Is even uitgesteld, komt weer op de agenda te
staan. Op dit moment zijn er dringende
Zaken om te bespreken en te regelen m.b.t.
Corona.
MT is aan het bekijken hoe e.e.a. te regelen
zodat we toch kunnen gymmen ( ook hier is
weer een protocol aan gekoppeld )
- TSO ( zie punt TSO hierboven)
- Schoolplein (zie hierboven)
- begroting samen bekeken. Even gekeken naar
onderhoud, energie en
schoonmaakkosten omdat hier de
bedragen hoger zijn dan dat men
verwacht had.
- gezond school (zie hierboven bij punt 8)
Babette: het Samenwerkingsverband (
passend onderwijs ) wordt op dit moment
kritisch bekeken (waar moeten de gelden
komen). Babette houdt ons op de hoogte.
Lisette: hoe is de stand van zaken m.b.t.
het plakfolie. Het is nu al heel warm in mijn
lokaal en de tekeningen komen spontaan van

11. Sluiting

de muur in het trappenhuis van de groepen 3
en 4.
Even Dennis vragen, hij heeft contact met
breedsaam
Om 21.12 uur

Tot 6 april (hopelijk dan “live”)

