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Notulen vorige vergadering   

• De notulen zijn goedgekeurd. 

Nieuws en mededelingen directie   

• Langdurige zieken:  
Er zijn nog altijd veel afwezigen zonder uitzicht van terugkeer op dit moment. 
Voor de problematiek in groep 6 heeft Hellen een voorlegger geschreven aan het bestuur met als 
gevolg dat er vanaf januari een vaste leerkracht (met ervaring) in groep 6 zal starten. 
In de tweede en derde week van januari zullen de leerkrachten met zwangerschapsverlof weer 
hervatten.                                                                                                                                                                                                 

• Jaarverslag 2021-2022  
Er zijn nog veel zaken lopende en deze worden dan ook doorgeschoven naar het schooljaar 2022-
2023                                                                                                                   
Er waren geen vragen of opmerkingen. 

• Financiën: 
Een vacature voor de administratie. Officieel gaat Marga per 1 januari met pensioen. Toch maakt ze 
het schooljaar af; niet volledig maar voor 0,2. Er wordt bezien of het financieel mogelijk is om vanaf 
het nieuwe schooljaar toch een nieuwe administratieve kracht voor een aantal dagen aan te stellen. 
Klaus neemt op dit moment al wat taken over van Marga (kopieerwerk, tussen-schoolse opvang en 
bestellingen) 

• Covid sectorplan: 
Staat momenteel op donkergroen, wat betekent dat veel mogelijk is. Het kabinet beslist hierover. 
We hanteren het sectorplan met onderstaande aanvullingen. 
De looproutes handhaven we, omdat dit goed werkt. 
Bij code oranje starten we weer met gespreid buiten spelen. Ook zal het groeps-doorbrekend werk 
aangepast moeten worden. Oudergesprekken zullen weer via teams moeten gebeuren. 

 

Laatste stand van zaken IKC    

Het uiterlijk van het gebouw is middels het filmpje bekend, maar kleur en dergelijke moet nog 
ingevuld worden. 
 
 



Inzet NPO    

• Van de 4 onderwijsassistenten zijn er 2 weggegaan. Eentje is terug naar Den Haag en 
de andere heeft financieel gunstiger werk aangeboden gekregen. Dus op dit moment 
moeten de groepen 4 en 5 het zonder doen. Dit is ook neergelegd bij het bestuur. 

 
Arbozaken    

• Spelen niet op dit moment. 
 

Klachten    

• Een klacht van een ouder tegen een leerkracht. Deze ouder heeft deze klacht ook bij 
het bestuur neergelegd. Na een goed gesprek met de vertrouwenspersoon van 
Movare waarbij duidelijke afspraken werden gemaakt leek het opgelost. Echter dat 
is niet het geval. 

 
Rondvraag   

• Niemand maakt gebruik van de rondvraag.   

 
MR vergadering   

• Geen op- of aanmerkingen vorige notulen 

• Binnengekomen stukken  

• Vacature GMR -> Wie wil?                                                                                    

• Flessenactie is inmiddels opgestart en loopt storm; kinderen zijn dolenthousiast. 

• Batterijenactie loopt ook storm. Na vrijdag blijven we toch doorsparen want we 
ontvangen 25 cent per kilo. 

• Ouderbijdrage wordt slecht betaald. Oudervereniging wil deze verhogen naar 17 
euro. De MR stemt hiermee in.  

• Schoolreisje                                                                                                                                 
De kosten voor het schoolreisje worden een probleem. Stichting Leergeld vergoedt dit 
bedrag ook al niet meer. De bussen zijn erg duur waardoor het schoolreisje ook prijzig 
wordt. Ouders kunnen en/of willen dit niet meer betalen. Moeten we een alternatief zoeken 
voor het schoolreisje zoals iets organiseren op school zoals in de feestweek, Of moeten we 
bijvoorbeeld alleen de groepen 6 en 7 op schoolreisje laten gaan, of misschien wel om het 
jaar op schoolreisje. Hoe doen andere scholen het? We zullen navragen. 
De grote vraag blijft, willen ouders betalen voor het schoolreisje? Het blijkt dat veel ouders 
denken dat ze het schoolreisje met de ouderbijdrage betalen. Echter dit is niet zo. Dus 
duidelijke communicatie hierover is belangrijk.  
De oudervereniging zal een brief opstellen waarbij ze duidelijk aangeven voor welke 
activiteiten dit geld wordt gebruikt. 
De werkgroep schoolreisje zal de ouders vragen of ze bereid zijn te betalen voor het 
schoolreisje en hoe duur mag het dan zijn. 
Volgende vergadering praten we hier verder over. 

Rondvraag    

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

 


