
 

 

 

 

Notulen  

  
 
Aanwezig  
Erin van Duren (PG) 
Henny Dullens (PG) 
Marieke Brouwer (OG) 
 
Gasten 
Louise Witvliet (directie) 
  
Afwezig 
Laurence Barning (OG) 
 
Notulist                  Erin 
Voorzitter                      Marieke 
Datum vergadering    16-03-2021  
Locatie           via Teams 

  

  

 
Overlegvergadering met directie  
 

1. Opening en vaststellen van de agenda  

Agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Notulen overlegvergadering  

De CO² meters worden bovenschools aangeschaft. Louise vraagt bij de eerstvolgende 

directievergadering na hoe dit ervoor staat. 

De laptops van groep 7 worden doorgeschoven. Na de zomervakantie zal de nieuwe groep 7 

een laptop krijgen, het jaar daarop dan ook groep 6. Uiteindelijk wordt er in groep 6 t/m 8 

gewerkt met een laptop. 

 

3. Actielijst en actiepunten (en jaarplanning) 

Toevoegen op actielijst: bespreken begroting. Punten 5, 6, 27, 28 en 30 worden afgerond en 

afgevoerd. Punt 17 wordt opgeschoven naar het nieuwe schooljaar. Punt 31 staat nog open, is 

normaal een taak van de GMR.  

 

4. Schooljaarplan 

Het schooljaarplan is een onderdeel van het meerjarenplan/schoolplan. Na de audit van vorig 

schooljaar, bleek analyseren een aandachtspunt. Dit is opgepakt, wordt in iedere klas gedaan 

en is zichtbaar in de analysemap van iedere groep. Andere onderwerpen uit dit schooljaarplan 

komen nog terug op een studiedag of de plandag. De lockdown heeft ervoor gezorgd dat 

bepaalde onderwerpen vertraging hebben opgelopen. 

 

5. Voortgang andere schooltijden 

Er moet een enquête uitgezet worden naar ouders. Louise wil ouders graag uit kunnen 

nodigen, maar Corona laat dit nu niet toe. Gedegen uitleg is noodzakelijk om ouders goed te 

kunnen informeren. Besloten is dit tot een bepaalde tijd aan te kijken. De andere optie is 

informeren via een filmpje per PowerPoint met een brief als uitleg. Daarnaast een avond 

plannen dat ouders vragen kunnen stellen. Afgesproken is dit wel alles voor te bereiden, in de 
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startblokken zetten. Louise, Henny en Erin gaan een eerste opzet maken en sturen dit naar 

Marieke en Laurence. Dit punt wordt toegevoegd aan de actielijst.  

 

6. Formatie 2021 – 2022 

Het formatiegeld wordt gebaseerd op de telling van 1 oktober 2020. Afgelopen jaar zijn er te 

weinig aanmeldingen geweest. Een mogelijkheid is om subsidie vanuit de ondersteuning 

Corona te reserveren voor de kleuterbouw om toch 2 groepen te kunnen vormen. Te merken 

is dat er vooral weinig aanmeldingen zijn vanuit de wijk. De afwezigheid van een 

kinderdagverblijf zorgt ervoor dat kinderen naar andere scholen gaan met wel een 

kinderdagverblijf. PR is noodzakelijk om naamsbekendheid te krijgen in de eigen wijk.  

Het tijdpad bovenschools: maart formatievergadering bovenschools, voor de meivakantie de 

keuzes op eigen locatie en na de meivakantie de invulling van de klassen. 

 

7. Coronamaatregelen 

Huidige stand van zaken: 

- Aantal collega’s die ziek waren, komen weer terug.  

- De gym is wel weer opgestart.  

- Coronagelden van 1e lockdown zijn nog niet ingezet. Er komt voor de 2e lockdown opnieuw 

subsidie vrij. Hiervoor worden o.a. Wasko medewerkers ingezet.  

- De schoolreis moet opnieuw verzet worden.  

- Koningsspelen: de frietkraam is geregeld voor de lunch.  

- Nog geen klassen zijn naar huis gestuurd.  

 

8. Rondvraag 

Marieke: Huishoudelijke taak (of afmaakwerk) duurt vaak lang na 14.30u, of dit aan een ouder 

doorgegeven kan worden. Er zijn geluiden dat er meer koek/snoep meegeven worden, aan 

team vragen of zij dat ook zo zien . De GMR is deels gestopt, nu heeft zich 1 ouder opnieuw 

aangemeld. 

 

Sluiting vergadering :  20.25 uur 


