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Notulen 07 oktober 
De website is deels aangepast, enkel missen er nog de taken van de MR leden specifiek en de 
degene die zitting heeft in de regioraad. Onduidelijk of groep 8 meegaat op schoolreis, ze gaan 
uiteindelijk niet mee. Bereikbaarheid via social schools werkt nu, dit moet nu nog wel 
gecommuniceerd worden naar ouders. Verder notulen akkoord.  
 
Mededelingen Sanne 
Corona beleid: groep 4 was thuis had 5 dagen thuisonderwijs, GGD denkt anders over dit beleid, 
onderwijs moet altijd doorgaan. Er wordt per situatie gekeken wanneer er op thuisonderwijs wordt 
overgegaan. Nu is er in groep 7 een besmetting. Gelukkig kan dit tot nu toe worden opgelost met 
collega’s onderling. De vacature voor 2 dagen is nog actief, er wordt niet gezocht naar enkel een 
kleuterjuf. Sanne kijkt ook rond voor onderwijsassistent maar de VPR pool is leeg. Voor het ouder 
café is momenteel nog geen grote opkomst, maar deze blijft voorlopig georganiseerd worden.   
 
Schoolplein 
Het heeft de aandacht van Dick, Anculus en de Gemeente. De tegelvloer onder het klimtoestel 
wordt met spoed gerepareerd. Dick heeft in regioraad bevestigd dat de huidige pot met 
schoolpleingeld actief blijft, ook in het nieuwe kalender/schooljaar.  
 
Coronagelden NPO  
Edumare laat vanaf groep 5 een dalende trend zien. Het Mathematisch Instituut komt 1 x per 
week een rekenles overnemen, dit project duurt 12 weken. Resultaat zou hiermee omhoog 
moeten gaan. Het project wordt gestart in groep 8, daarna ook 6 en 7. Kosten zijn € 11.000,- per 
groep. Er wordt ook gekeken naar meer sociaal emotioneel aanbod voor kinderen bijvoorbeeld 
de Vreedzame School. Sanne staat open voor ideeën.  
 
Terugkoppeling regioraad 
De kadernota is voorbijgekomen, dat het contract met Anculus met een jaar verlengd wordt, is 
apart gezien de ervaringen. Verder geen bijzonderheden. 
 
Innovatie vanuit de MR (dingen die voorgenomen zijn om te volgen) 
Ontwikkelingen zijn in een leerlingvolgsysteem ingevoerd en de rapporten worden opgemaakt. Er 
wordt gekeken naar een andere vorm van rapporten en de inhoud hiervan.  
 
Vertrouwenspersoon 
Dit agendapunt wordt op de MR agenda van april geplaatst. 
 
Veiligheid en welzijn  
De risicoanalyse moet worden gedaan. Zowel het schoolplein als bijvoorbeeld de gymzaal zijn 
ondermaats. Dennis zal in contact gaan met Sanne wat hij kan betekenen hierin. 
Rots en water wordt niet in groep 6 gegeven, wel in andere klassen. Wellicht een idee om Rots 
en Water door Marcel te geven. Hoort eigenlijk al bij het preventiebeleid, NPO gelden hiervoor 
gebruiken? 
 
Functioneren MR  
Er is nooit een rooster van aan- en aftreden gemaakt. Dit wordt opgemaakt. Nieuwbrief  
idee vanuit de MR naar ouders toe? Wellicht rond de meivakantie een verslag sturen wat er dat 
jaar is uitgevoerd. Dit punt wordt doorgeschoven naar agendapunt in mei. Dennis wordt 
penningmeester.  
 
Rondvraag 
Suzette oppert het idee om ouders in te zetten om bijvoorbeeld meer met kinderen afzonderlijk te 
gaan lezen n.a.v. een voorbeeld in Oostvoorne. Hiervoor moet een onderwijzer 2 dagen 
beschikbaar zijn om dit te begeleiden, deze ruimte is er momenteel niet.  
 


