Notulen van 12 januari 2022
Aanwezig: J. Gelsing, J. Venne, E.v. Merrienboer, B.v. Vugt (voorzitter), L.v.d.Wegen (secretaris)
D. Stevens, J.v.Dijk, M. v.d. Vijfeijken, R. Meijer, P. Heshof
Namens directie: K.v.Giessel
Namens de GMR: E. Meijer
Deze vergadering vond online plaats.
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2
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agendapunt
Opening
Vaststellen agenda
Verslag directie

toelichting
Babette opent om 19.30 uur de online vergadering.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Welkomstgroet van Karin, we hopen dat we gewoon
dit jaar naar school kunnen zonder lockdowns.
Het is moeilijk met vervangingen. We hebben extra
mensen voor NPU-uren maar die worden vaak voor
de klas gezet omdat er geen vervanging is.
De extra begeleiding komt daardoor soms te
vervallen.
Vacature voor de vervanging van Ingrid, sollicitaties
lopen nu. Deze aanstelling is vanaf 1 maart.
Een collega is vanwege privéomstandigheden
afwezig waardoor er steeds wisselingen zijn.
Evaluatie met obo gehad, we hebben daar een
jaarplanning gemaakt die volgen we gewoon.
Cito’s worden in januari afgenomen.
Kleuters zijn bezig met het doelgerichte werken.
Wereldoriëntatie sluit aan bij groep 4 ,ook groep 3
wordt hierin meegenomen.
Veiligheid rondom sociale media, hier is bureau Halt
voor bij gehaald Er zijn data geprikt om een
bijeenkomst voor ouders te organiseren.
Werkgroep meubilair vernieuwt de hal van de
bovenverdieping.

actiepunt

Voorlopig adviesgesprekken worden wel live
gevoerd. Deze vinden deze week plaats.
Binnenkort is er een tweedaagse studiedag.
We hebben een groot, enthousiast, creatief, hecht
team. We gaan kijken naar: wat is je rol binnen je
school, elkaar ontmoeten, wie heeft welke taak en
hoe gaan we daar mee verder.
Deze dagen worden er activiteiten georganiseerd
door twee bureaus, maar ook door teamleden.
Verbinding en eigenaarschap zijn de kernwoorden.
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Gezonde traktaties

Wat leeft er onder de
ouders?

Een ouder heeft dit punt aangedragen. Intussen is er
een boekje van de GGD meegegeven over gezonde
voeding en traktaties aan alle kinderen van de
school.
Er wordt vaak snoep getrakteerd. Een verjaardag is
incidenteel, wat Debbie ziet is dat de pauze hap ook
niet altijd gezond is.
Kan je hier beleid op zetten dat ouders alleen fruit
meegeven als pauzehap?
Het is moeilijk, je kunt hier niet alle ouders in
bereiken. Als je er aandacht aan besteed dan kun je
het wel verbeteren. Misschien elke keer in het
blaadje zetten?
Ons beleid is misschien te vrijblijvend. We willen het
aanscherpen.
Wat willen we precies? Geen zakken snoep.
Ideeën:
De kleutergroepen flyer meegeven?
Bij het kennismakingsgesprek met de leerkracht van
groep 1 aan de ouders vertellen dat er gezond
getrakteerd moet worden en gezonde pauzehap.
Een stukje vanuit mr in het Blaadje over ongezonde
pauzehap en traktaties.
Ook bij Kober aangeven wat ons beleid is.
Maartje schrijft een stukje voor het Blaadje en stuurt
het naar Lianne.
Boer in de klas? Om te vertellen over gezonde
voeding.
Natuurles bij kleuters over gezonde voeding.
Kan er structuur gebracht worden in de groep van ½
d ? Nu is het Adriënne en Wendy.
Positieve dingen gehoord over de kerstochtend. De
kinderen vonden het ook echt leuk.
Beleid voor afstandsonderwijs voorbij zien komen bij
OBO. Staan jullie daarachter?
Primair proces gaat voor, i.p.v. de hele school te
gaan sluiten. Als een aantal kinderen thuis zijn wordt
er geen afstandsonderwijs gegeven. De leerkracht
kan zich niet in tweeën delen.

6

Rondvraag met
directie

Er kan online lesgegeven worden als de leerkracht
niet ziek is maar in quarantaine zit. Dan kan de
onderwijs assistente de randvoorwaarden verzorgen.
Geen vragen.

Deel zonder directie.
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De notulen worden goedgekeurd.
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Vaststellen notulen
van 16-11-2021
Verkeerseducatie
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Rondvraag

Sturen jullie Lianne nog een pasfoto voor op de
website?
Datum van de vergadering van 19 april wordt
verschoven naar 20 april.

In het blaadje stond een stuk over de
verkeersveiligheid.
De kleuterjuffen willen de ouders terug naar het
plein hebben. Er rijden soms auto's langs de
kinderen wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
Op de Kalmoesberg richting speeltuin rijden auto's
te hard. Die komen van de school vandaan. Wat
kunnen we hieraan doen?
• Wijkagent langs sturen
• Gemeente benaderen
• Ambtenaar openbare orde en veiligheid
benaderen.
Lianne geeft dit door aan de verkeerswerkgroep.

Sluiting
Volgende vergaderingen: 21 februari, 20 april, 9 juni en 13 juli
Actiepunten en besluitenlijst 2021-2022
Datum

actielijst

wie

altijd

Verslagje maken over deze
vergadering
Pasfoto sturen naar Lianne

Lianne

4-10-2021
4-10-2021

Punten inbrengen om over te
discussiëren.

Babette, Jorien,
Robert en Phoepe
Iedereen

besluitenlijst

