
Notulen maandag 9 november 2020  

 
Aanwezig: Lonneke, Caroline, Ruud, Marleen, Lisette, Caroll-Ann, Babette en 

Simone 
 
 

20:00 – 20:30 1. Opening en agenda 
2. Notulen vorige vergadering 

21/9/2020 
3. In- en uitgaande post 
4. Mededelingen 

a. GMR 
b. MR 
c. LR 

5. Voorbespreking 
 

 

Vaststelling goed gekeurd 
 
Informatief 

a. Protocol medisch-

handelen nog niet 

behandeld in de GMR, 

er was een uit over de 

zorgstructuur waar 

twee leden van het 

bestuur bij aansloten. 

b. Geen bijzondere 

mededelingen vanuit 

de llN raad. 

 
 

20.30- 20.50 6. Svz TSO (LV/SH) 
7. Svz schoolplein (CB/MK) 
8. Svz klimaat (RV/DJ) 
9. Svz schoolbijdragen (CB) 

6. 93% van de ouders heeft     

   betaald. Vlgnd week wordt      

   een herinnering gestuurd    

   door Mariëlla aan de 

ouders   

   die nog niet betaald 

hebben. 

   Inkopen, zoals gekleurd   

   papier e.d., worden door 

Anja    

   gedaan.  

   Kantoor (sandra) stuurt de  

   eerste rekening TSO. 

7. Lonneke heeft nog een 

idee  

   voor het schoolplein -Tiny     

   forest- De fontein heeft 

zo’n  

   schoolplein. Men kan      

   hier ook subsidie voor  

   krijgen. 



8. Ruud heeft hier verder 

geen  

   Nwe bijzonderheden over 

te  

   melden. 

9. er zijn al 313 betalingen   

binnen. 
 

20.50 - 21.20 9. Mededelingen directie -Vacature IB 

   Woensdag 11 nov. Vindt 

de    

   tweede ronde plaats. Er 

zijn  

   nog twee kandidaten over.   

   Wordt vervolgd! 
-Corona 

    De ouders houden zich 

hier      

   goed aan. 1 ouder met  

   Corona bracht ’t eigen 

kind     

   naar school. Zelfs zonder  

   mondkapje op ! 
-Klimaat 

    Teamkamer, speelzaal, 

groep   

    1-2 D ook groep 6B zijn 

goed      

    aangesloten op het 

systeem. 

    Men was ervan uitgegaan 

dat  

    men de installatie of aan 

of  

    uit moet staan. Maar     

    overdag aan en ’s nachts  

    uit dat kon volgens hun     

    eerst niet. 

    Nu werkt het goed. Ze 

gaan  

    folie op de ramen van het     

    trappenhuis van de 

groepen  



    3 en 4 plakken. Dit is      

    besteld.  

    8 dec. Gaan we Het 

hitteplan  

    In de teamvergadering  

    bespreken. 
 

21.20 – 21.50 10. Boven schoolse bijdragen Investeringsplan 

     Babette gaat een plan 

maken  

    en zal dat met ons delen. 

Er  

    moet ook een gedeelte  

    gespaard  

    worden voor eventueel  

    onderhoud. 

    Er zijn veel voorbeelden  

    genoemd die in het plan  

    zouden  

    kunnen staan. 

     Bijv. schoolplein,  

    biebboeken, kerst, cultuur  

    e.d. 

 

Babette stuurt Marleen en 

carolien een uitnodiging om 

met hun ideeën te opperen 

over het vernieuwen v/h 

schoolplein.  
 

21.50 – 22.00 11. Wvttk en rondvraag 
12. Sluiting 

betaald parkeren: 

     Vergunningen zijn nog 

niet  

     Binnen ! Floor van 

Dorentijn  

     v/d gemeente heeft nog  

     steeds geen reactie op de  

     diverse mails en   

     telefoontjes gegeven. 

     MT is voornemend 

woensdag  

     naar het stadskantoor te     

     gaan.    



     Kinderen brengen zal 

geen  

     probleem zijn, ophalen  

     daarentegen wel. 

  

 

Carolien; er staat ook nog 

veel  

   geld op de rekening van oc 

en  

   tso 

   Sintfeest: groepen 1 t/m 4  

   75,= euro per klas en 

   Groepen 5 t/m 8 30,= euro  

   per klas 

      

Volgende MR-vergadering 

is dinsdag 15 december 
 
 


