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VERSLAG VAN AGENDAPUNT

1.

Opening

2.

Notulen mr/sr-vergadering nr. 6 18-05-2021
Notulen zijn vastgesteld.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
Schoolkamp: GVV heeft een reactie op het advies gestuurd. Hij neemt het advies van de MR
niet over. Bij deze is vastgesteld dat het schoolkamp niet meer met overnachting zal worden
georganiseerd. Wel zal er een dagkamp plaatsvinden.
De oudergeleding van de MR geeft aan teleurgesteld te zijn in dit besluit.
NPO-gelden: Paragraaf 1.3 bevat geen tekst. GVV kijkt na of deze paragraaf nog aangevuld
moet worden. De schoolscan is kort inhoudelijk besproken. SR neemt het plan nog eens
goed door. Mochten er nog vragen zijn dan zet ze die op de mail. Voor vrijdag 23 juli volgt het
akkoord van de MR.
Dagopvang: Vorige vergadering hebben we uitgebreid stilgestaan bij het
behoeftenonderzoek. De eerste resultaten daarvan zijn binnen. GVV heeft deze ook via de
mail verspreid. Een architect is momenteel bezig om een tekening en een eerste
kostenbegroting te maken. Daarna volgt een gesprek met de gemeente en Korein over
mogelijkheden binnen het integraal huisvestingsplan en te verkennen of er een stukje van de
verbouwing door de gemeente voorgefinancierd kan worden.

4.

Activiteitencommissie
Bijzonder jaar achter de rug. Veel activiteiten konden niet doorgaan of moesten aangepast
worden vanwege de Corona-maatregelen. De AC geeft aan dat ze regelmatig het gevoel
hebben dat ze moeten strijden om een voet tussen de deur te krijgen. Er is niet altijd een beroep
gedaan op de ouders van de AC, wat zij als een gemiste kans zien. De samenwerking met het
team wordt door de AC gemist.

Deze boodschap zal ook met het team gedeeld worden. GVV, AS en SN doen ook een beroep
op de AC om aan de bel te trekken als ze tegen dingen aanlopen en dit soort dingen ook
bespreekbaar te maken.
5.

COVID-19
Inmiddels zijn er twee klassen in quarantaine geweest. In vergelijking met andere scholen valt
dat nog heel erg mee gelukkig.
Op 13 augustus wordt het protocol opnieuw bekeken. Als het blijft zoals het nu is, kunnen we
het schooljaar beginnen zoals we het vorige schooljaar begonnen zijn.

6.

WVTTK
Terugblik en vooruitblik: Het is weer een bijzonder jaar geweest. We kijken uit naar een
‘normaal’ schooljaar.
De basisformatie van onze school is rond, maar dat is zeker niet op alle scholen zo. Er zijn
veel scholen die nog plekken in moeten vullen en invallers zijn er niet of nauwelijks.
Afgelopen schooljaar is het slechts één maal voorgekomen dat er een klas naar huis is
gestuurd, omdat er geen leerkracht beschikbaar was.
De eerste vergadering in het nieuwe schooljaar vindt plaats op dinsdag 5 oktober om 20.00
uur.
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