
  
 

1) Opening 

aanwezig: Kursat, Leon, Hanneke, Karima, Nadia, Jolanda, Ilone, Marco 

afwezig: Lily, Ellen 

2) Vaststellen Agenda 

agenda eerder verspreiden, dus ook eerder agendapunten doorgeven. 

er moet een nieuwe voorzitter komen en een GMRlid oudergeleding 

3) Notulen vorige vergadering 

Zie aanvulling bij 4.3 

4) Overleg met directie (vanuit de directie) 



1. Mededelingen 
 

2. status reÏntegratie trajecten 
Hans staat weer 4 dagen voor de klas. Ouders van die klas moeten ook op 

de hoogte gebracht worden van wie wanneer aanspreekbaar is. 

Margot is voor 1 uur per week aanwezig. 

Marja’s behandeling loopt, ze komt 2 dagen per week naar school. 

3. pre info begroting 2020 ( op basis van aantal lln, in notulen een 
foutje) 
aantallen vorige notulen kloppen niet, 10 minder dan prognose, 20 minder 

leerlingen minder 

Op 1 oktober hadden we 20 lln minder dan vorig schooljaar (10 minder dan 

de prognose). Dit is van invloed op het budget, de precieze resultaten zijn 

pas in maart/april bekend (afhankelijk van werkdrukvermindering-gelden, 

gewichtenregeling, staking) 

Marco heeft een lijstje met ideeën om ons nog meer/beter te profileren. 

(social media, flyers, filmpje....) De volgende vergadering komt Marco 

hierop terug. 

4. zwemmen 
het kind zonder diploma zit op zwemles, de anderen hebben allemaal wel 

al een diploma 

5. speelplein pas op 6 dec aanpassing  
6 december komt de tribune, de bankjes bij de boom volgen op een later 

moment. 

6. NRO 
Wat willen wij hiermee? We nemen ‘m individueel door en de volgende 

keer kunnen we er vragen over stellen. (staat op de drive) 

7. afspraken over overzicht op kinderen in groep 1/2 tijdens 
buitenspelen 
Er is een leerling vergeten mee naar binnen te nemen, tijdens het LWO is 

er overlegd hoe dit voortaan te voorkomen. nog een aanvulling: maatjes, 

dan merk je sneller een verschil op. 

8. korte terugblik op staking en korte info hierover. 
6 november heeft niet het beoogde resultaat behaald. zelfs de beloofde 

460 miljoen (incidenteel) zijn nog niet zeker.  



9. gymzaal 
vorige week contact gehad, volgende week wordt er begonnen. 

10: schoolkassa 
ivm AVG is er een nieuw systeem voor betalingen wenselijk. In de OR 

wordt er op dit moment vergaderd over dit punt. 

11. vervanging 
afgelopen vrijdag was er voor het eerst geen vervanging. er zijn cijfers 

opgevraagd bij cpv ingenium 

een aantal paginas van onderwijsincijfers.nl staan in de presentatie op de 

drive. 

12 tevredenheidspeiling 
via bvpo komen er vragenlijsten voor leerlingen (aankomende weken), 

ouders en leerkrachten 

5) GMR 
-Nieuwe directeur de Wingerd 

-Fransje gaat in de Raad voor Advies op het Merletcollege 

-stakinsgelden, gaat niet over staking van 6 november 

-er komt een nieuw formulier voor de Waarderingsgesprekken 

-Medicijnverstrekking: er zijn nieuwe formulieren en het protocol is weer up to 

date 

-MR Cursus, inschijving loopt nog 

6)   Mededelingen/Aanvulling Agenda 
a) Brief aan Spring - voortgang. Donderdag as hebben Nadia en Lily een 

afspraak met Moniek en Annemartien.  

b) nieuwe voorzitter: Hanneke 

c) GMRlid: oudergeleding: Kursat neemt volgende week een kijkje 

7) Actielijst doornemen. 
8)     Lief en Leed:  
9)  Rondvraag 

-’s Morgens bij de deur staan: als groet en als ‘preventie’ tegen te laat komen. 

Beide deuren open. Via Startbloknieuwtje het protocol weer communiceren. 

 Sluiting  

Volgende vergadering:  

Donderdag 8 januari 



-zichtbaarheid Startblok 

-NRO (zie Drive) vragen stellen 

 

 

 
 


