
 

 

 

 

Notulen  

  
 
Aanwezig  
Erin van Duren (PG) 
Henny Dullens (PG) 
Marieke Brouwer (OG) 
Laurence Barning (OG)                        
 
Gasten 
Louise Witvliet (directie) 
Jessie Levering (PG) 
  
Afwezig 
 
Notulist                  Erin 
Voorzitter                      Marieke 
Datum vergadering   25-05-2021  
Locatie           Teams 
Starttijd                         19.00u 

 
 

 

  

 
Overlegvergadering met directie  
 

1. Opening en vaststellen van de agenda  

Mededeling: Louise is geslaagd voor de opleiding voor schoolleiders. 

 

2. Notulen overlegvergadering 16 maart 2021 

De laptops gaan in roulatie. Volgend schooljaar gaan de laptops van groep 7 naar groep 8. De 

komende groep 7 krijgt nieuwe laptops. Het jaar erop krijgt groep 6 nieuwe laptops. 

 

3. Actielijst en actiepunten  

De begroting van dit schooljaar is lopend. De nieuwe begroting wordt begin van het schooljaar 

gemaakt en moet in november worden besproken. In september wordt hiervoor een afspraak 

gemaakt.  

De meeste Co2 meters hangen in de klassen. Bij openen bovenramen, blijft de meter groen.  

De vakantieregeling worden bovenschools geregeld. De GMR heeft hier instemming in. 

Uitzoeken en invoeren flexibele vakantieregeling staat nog wel op het wensenlijstje. 

Erin en Marieke gaan de actielijst kloppend maken. 

 

4. Schoolplan 

Door de lockdown en Coronamaatregelen zijn niet alle punten van het schoolplan dit 

schooljaar uitgevoerd. Enkele punten zijn doorgeschoven later in het schooljaar of naar het 

nieuwe schooljaar. Het schoolplan wordt niet aangepast, dus alle punten moeten uiteindelijk 

wel binnen de periode van het schoolplan gerealiseerd worden. Het punt van ‘’dieper 

analyseren’’ gebeurt momenteel in alle groepen. Harry Janssens zal in het nieuwe schooljaar 

nog een cursusdag geven hierover. Voor groep 1/2 zijn aanpassingen noodzakelijk als het gaat 

om analyseren. In het schoolplan is ook het kind centrum opgenomen. In september gaat er 

een  enquête naar ouders uit over de wens van een kinderdagverblijf. Bij voldoende respons 

zal dit worden gerealiseerd.  
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De website is aangepast en de ‘’wist je datjes’’ op facebook helpen in de PR. De afgelopen 

periode zijn er regelmatig rondleidingen geweest. 

 

5. Voortgang andere schooltijden 

Voor de verschillende groepen is een format voor een rooster opgesteld van hoe het 5gelijke 

dagen model eruit kan gaan zien in de praktijk. Om de wens naar een 5gelijke dagenmodel 

goed naar ouders te brengen moeten voor- en nadelen goed op papier gezet worden. Voordat 

de enquête uitgaat, zullen Laurence en Marieke vanuit een ouderbril naar de argumenten 

kijken. Laurence en Marieke zullen voor de volgende vergadering bedenken wat de voor- en 

nadelen kunnen zijn. Erin, Henny en Louise gaan verder met de onderbouwing. Op actielijst.  

 

6. Formatie 2021-2022 

Er komen een aantal veranderingen op het gebied van personeel: Kelly gaat naar de Knotwilg 

(2dg). Erin neemt ontslag (3dg). Vacature hiervoor is uitgegaan.  

Dit schooljaar zijn er persoonlijke gesprekken gevoerd voor de formatie. 

Het leerlingaantal valt dit schooljaar negatief uit voor de Leilinde. Hierdoor is er minder geld 

beschikbaar en zouden 8 groepen eigenlijk niet gevormd kunnen worden. Het bestuur zal bij 

financieren waardoor het vormen van 8 groepen toch mogelijk is. Het leerlingenaantal stijgt 

vanaf heden wel (PR). De Ennea, gymleerkracht, event manager etc. worden vanuit de 

werkdrukgelden betaald. 

 

7. Coronamaatregelen en Nationaal programma onderwijs 

De corona subsidiegelden worden na de lockdown ingezet voor ondersteuningsgroepjes.  

Voor de nieuwe subsidie, 2 jaar, wordt uitgegaan van: Schoolscan, de M-Cito’s en Zien! Via een 

menukaart kan gekozen worden waar het subsidiegeld voor wordt ingezet. 

Tot op heden is enkel 1 groep in quarantaine geweest. Er is al meer personeel ingeënt. 

Tutorlezen, Ennea, lessen mediawijsheid mogen nog niet. PO raad past zijn/haar protocollen 

nog niet aan (wacht na opening VO).  

 

8. Jaarplanning 

Voor het nieuwe schooljaar staan 6 studiedagen in de planning. Deze worden voor of na een 

vakantie/lang weekend gepland. Eventueel is er nog een extra dag in november (OPOPS dag). 

 

9. Activiteiten in de school 

De oudergeleding van de MR geeft toestemming voor de activiteiten van docenten van 

buitenaf (peutergym/yoga en muzieklessen).  

De musical zal uitgevoerd worden (in 2 sessies) zoals vorig schooljaar: maximaal 30 personen 

en livestream voor opa’s/oma’s/kinderen thuis en in de klassen.  

Het schoolkamp voor groep 8 gaat vooralsnog door. Alle kinderen en begeleiders worden in 

het weekend vooraf aan het kamp getest. Er zijn weinig wisselingen in begeleiding om de 

bubbel klein te houden. Hierom zullen leerkrachten ook niet aanwezig zijn tijdens de bonte 

avond. Veel activiteiten zullen op de boerderij plaatsvinden. Wel staat een bezoek aan de 

Efteling gepland.  
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10. Rondvraag 

Laurence: fysieke vergadering en online afwisseling. 

Marieke: is roulatie in de leerlingenraad mogelijk? Dit zal worden besproken met het 

team/Jessie. Is een ANWB plein op de Leilinde ook mogelijk? Louise vraagt dit na. Wat is de 

opbouw in het afmaken van een Daltontaak? Taakwerk mag mee naar huis en woensdag is een 

afmaakdag. Dat het per groep anders is, kan aan de opbouw liggen. 

 

Eindtijd: 21.25 uur 


