Notulen m.r. vergadering 13 januari 2021
1. Opening
Aanwezig: Lonneke, Caroline, Ruud, Babette, Simone en Lisette
2.
3.
4.
5.
6.

Notulen vorige vergadering: …?
Er is verder geen post binnengekomen
Geen mededelingen MR, GMR en LR
–
TSO: Simone deelt mee dat als er geen gebruik wordt gemaakt van de TSO deze kosten bij de
betreffende ouders nog een week worden doorberekend. Het geld wat ouders terug dienen
te krijgen bij geen verder gebruik van de TSO (zoals nu bij veel ouders het geval is) wordt
verrekend met de volgende rekening die ze krijgen.
Aangezien er nu veel minder kinderen op school zijn, moet bekeken worden hoe om te gaan
met de kosten. Simone en Lonneke gaan met Rianne het gesprek aan, zodat alles in kaart kan
worden gebracht.

7. Schoolplein: Mark heeft ons erop geattendeerd dat we op veel criteria positief scoren om in
aanmerking te komen voor het vignet “gezonde school” (hierover later meer).
Het is mogelijk om subsidie te ontvangen voor het schoolplein van de gemeente en de
provincie (19.000 euro). Samen met de gelden in de pot kunnen we dan tot 80.000 euro
gaan. Er is een gratis ontwerp hiervoor gemaakt (niet definitief, dit was nodig voor het
verkrijgen van de subsidie). Simone gaat het plan delen en probeert uitbreiding van het
schoolplein te verkrijgen bij de fietsenstalling.
8. Klimaat:
Wat het tropenrooster betreft: indien kinderen niet om 12.30 uur naar huis kunnen, kunnen
zij worden opgevangen in de 4 bovenste lokalen met airco door de leerkrachten. Aanschaf
van een schaduwdoek voor op het plein kan worden meegenomen in de plannen voor het
schoolplein.

9. Mededelingen directie:
- Er is een gesprek geweest met Goodday Suus over het organiseren van een goed doel in
de vorm van het helpen van kwetsbare kinderen. Het team zal hier in betrokken gaan
worden. Misschien moet hier nog even samen over gebrainstormd worden op welke
manier de kinderen van onze school en hun ouders een steentje kunnen bijdragen aan
dit goede doel. Een stukje van de gelden van de ouderbijdrage zouden o.a. hiervoor
worden ingezet en we gaan nadenken hoe we dit in een beter vat kunnen gieten.
- Opbrengsten: normaal gesproken worden twee keer per jaar de opbrengsten gemeten
en interventies hierop gezet. Nu is dit anders verlopen (er was geen eindtoets en in sept.
hebben we cito’s afgenomen). Het blijkt uit het volgen van onze schoolverlaters dat onze
verwijzing altijd goed binnen de marge is. Hoe het nu gaat is nog onzeker, midden 8
toetsen of niet, wat gaat het VO doen? Indien we na carnaval open gaan schuiven we
alles 1 maand op.
- Sandra is goed gestart en Anita is weer deels begonnen.

-

Gezonde school: we gaan de beginsituatie schetsen van onze school als gezonde school
(denk hieraan gezond gedrag, gezonde voeding, welbevinden etc). Hoe is het draagvlak
binnen het team? Babette en Simone komen hierop terug.
10. Rondvraag:
Caroline: hoe is het met de baard afgelopen? Heel goed: onze Sint draagt volgend jaar de
echte baard van de echte Sint!
Ruud: is het een idee om een enquete te houden onder de ouders om te vragen hoe zij de
lock-down ervaren hebben met de kinderen thuis? Ruud stelt vragen op en sluit dit kort met
Babette zodat dit digitaal aangevlogen kan worden.

Met vriendelijke groeten,
Lisette

