Notulen 26-05-2020
Aanwezig: B.v. Vugt, E.v. Merrienboer, L.v.d.Wegen (secretaris), j.v.Dijk, R.v.Dijk, p. Heshof,
J. Gesling , J. Claassens (voorzitter), J.Venne, N.v. Kalmthout
Namens directie: K.v.Giessel
Namens de GMR: E. Meijer
Afwezig met kennisgeving:
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Agendapunt
Opening
Vaststellen agenda

Goedkeuren notulen
van 3-04-2020
Verslag directie

Toelichting
Johan opent de vergadering via Teams
Binnengekomen punt: Goedkeuren verhoging
ouderbijdrage van 20 naar 22 euro per leerling.
Data vastleggen voor volgend schooljaar
Deze worden goedgekeurd.
De terugkomst op school in shifts is goed
verlopen.
Op woensdag afstandsonderwijs verloopt
wisselend.
Continurooster is pittig voor de leerkrachten.
Binnen de school is veel gebeurd. Alles is
brandwerend gemaakt, er is geschilderd, er is
nieuw meubilair voor groep 8.
8 juni: de school gaat weer helemaal open. Dat is
weer helemaal resetten om dit te organiseren.
De leerkrachten van groep 8 zijn een goed
afscheid aan het voorbereiden voor de leerlingen.
Groep 8 oefent de musical. Deze musical is een
week naar voren geschoven. De laatste week zijn
er kampactiviteiten.
Er komt een nieuw klimtoestel. Het watertappunt
wordt nog officieel geopend. De fietsenstalling
komt naast de school. En achter de school komt
het buitenlokaal.

Actiepunt

Terug naar school op 8 juni daar is een protocol
voor opgesteld:
Hygiëne afspraken blijven van kracht
Continurooster
Nog geen ouders op het plein
Ook de woensdag naar school. Onderbouw
vrijdagmiddag gewoon vrij.
Er is geen afstandsonderwijs meer op woensdag.
Op de Wingerd zijn 4 kinderen die niet naar school
komen. Hier gaan we op oplossing voor vinden.
De gelden vanuit de overheid stoppen dus ook de
momenten vanaf 14.45 tot 15.30 uur worden niet
meer betaald.
De mr geeft aan dat ouders positief zijn over het
continurooster. En sommige ouders zeggen dat
anders de pauze van anderhalf uur terug kan naar
een uur.
Karin: we kunnen in september een enquête
uitzetten naar de ouders wat zij ervan vinden.
Een nadeel is dat we tussen de middag het werk
niet meer na kunnen kijken en we daar dus niet in
de middag op terug kunnen komen.
In de GMR komt er een nieuwe Raad van toezicht.
Een sollicitatie moet nog plaatsvinden. Deze Raad
wordt per 1 september geïnstalleerd.
Er is een crisisteam samengesteld bij obo over
corona. Deze is inmiddels opgeheven.
Obo stelt nieuwe ambities vast die heel hoog zijn
en daar hangen hoge bedragen aan. De scholen
zullen hieraan mee moeten betalen.
Terugkoppeling naar mr nadat financieel gesprek
bij OBO heeft plaatsgevonden.
Is er budget voor Corona? Nee dat is er niet. Er
wordt extra schoongemaakt, extra papieren
doekjes, schoonmaakmiddelen etc.
Is het een idee om de directeur van OBO uit te
nodigen bij de mr? Karin zal het vragen.
Directiestructuur: Josje een dag, Petra een dag,
Karin hele week.
Managementteam: Nicole, Sonja en Josje, Petra,
Karin
De schoolfotograaf komt 15 en 16 juni. Maakt
groepsfoto’s zonder leerkracht. Pasfoto wort erbij
gefotoshopt.
Broertje – zusjes foto’s dit jaar niet.
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Formatie/
Groepsindeling

Wij formeren 15 groepen. De wens was 16. Juf
Margriet gaat in november met pensioen. Er
komen 4 kleutergroepen. Een groep minder.
Anders worden de groepen 7 en 8 te groot.
In januari komt er een nul groep als dit mogelijk is.

Enquete over
continurooster

5.

Ouderbijdrage.
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Mr data voor
volgend schooljaar
Rondvraag met
directie

5.

De bemensing is bijna rond. Dit ligt nu bij OBO.
Mensen hebben extra uren gekregen. 0,56 FTE
hebben we nog over.
De mr keurt de verhoging van de ouderbijdrage
van 20 euro naar 22 euro goed.
8 september, 5 oktober, 9 november, 20 januari,
25 februari, 31 maart, 27 mei en 23 juni.
Geen vragen

Sluiting 20.35 uur
Actiepunten en besluitenlijst 2019-2020
Datum

actielijst

wie

26-052020
26-052020

Verslagje maken over deze
vergadering
Bestuurder uitnodigen voor
een van de volgende
vergaderingen (op een later
moment)

Lianne

Volgende vergadering: 24 juni.

besluitenlijst

