Notulen
Datum
26-05-2021

Voorzitter
Notulist
Aanwezig:

: Coen van den Oetelaar
: Manon
: Coen, Peter, Manon en aanvullend vanuit de directie: Leona

1. Opening door Coen
2. Vaststellen notulen en actielijst
- Notulen is goedgekeurd en op de website geplaatst.
- Geen bijzonderheden wat betreft ontwikkelingen Vorselaer.
Actiepunten
Volgen ontwikkelingen Vorselaer
Eventuele vragen begroting beantwoorden
MOP agenderen
Terugkomen op het Nationaal Onderwijsprogramma en de eventuele cursus
die hiervoor opgezet gaat worden

Leona+ MR
Leona
Leona
Leona

3. Mededelingen Directie
Deze week is de uitslag van de eindcito binnen gekomen. Directie deelt de eerste
bevindingen van deze uitslag. De toets moet nog verder worden geanalyseerd en aan de
hand daarvan worden weer verdere acties ondernomen voor het komend jaar.
4. Personele zaken
Personele zaken zijn besproken.
5. Herindeling
Tijdens de vorige vergadering is er informatie gedeeld wat betreft de herindeling. Na de
vorige vergadering is er geen bijeenkomst meer geweest en daarom is er nu geen nieuwe
informatie rondom de herindeling. Dit punt zal op de volgende vergadering weer
terugkomen.
6. Subsidies
Er zijn verschillende subsidies vrijgekomen waar we gebruik van mogen maken. Het gaat om
de volgende subsidies:
- Meer handen in de klas
- NPO (Nationaal Programma Onderwijs)
- Sport en bewegen
- Relaties en seksualiteit
De plannen over hoe we deze subsidies in willen gaan zetten worden besproken. De stappen
die tot nu toe gezet zijn en de eerste opzet van het schoolprogramma NPO wordt gedeeld.
Van belang is dat bij het NPO plan de MR instemt.

7. De laatste activiteiten van dit schooljaar.
(Schoolkamp, afscheid van groep 8, schoolreis, afscheid juf Tineke)
De activiteiten gaan door maar nog steeds binnen de kaders die er zijn. Dat wil zeggen dat
het nog steeds op school plaats moet vinden, in de eigen bubbel en zonder ouders. Voor het
afscheid van groep 8 wordt hier een uitzondering voor gemaakt wat betreft de aanwezigheid
van ouders. Zo mogelijk vindt het afscheid buiten plaats en we behouden de anderhalve
meter afstand van elkaar. De MR stemt hiermee in.
8. Meerjarenonderhoudsplan
Voor komend jaar staan de verlichting en het plafond op de agenda. De verwachting is dat
deze in de herfstvakantie vernieuwd gaan worden.
Ook komen de onderwerpen (dak)isolatie en het speelplein aan bod. Met name de matten
rondom het klimrek en het zand in de zandbakken. Hier wordt naar gekeken en directie gaat
hier achteraan en neemt acties die nodig zijn.
9. Rondvraag
- Vergadering van woensdag 30 juni wordt verzet naar maandag 28 juni.

Actiepunten voor 28-06-2021
Volgen ontwikkelingen Vorselaer
Herindeling terug laten komen tijdens de volgende vergadering
Groepsindeling terug laten komen tijdens de volgende vergadering
Subsidies terug laten komen tijdens de volgende vergadering

Leona+ MR
Coen + Leona
Coen + Leona
Coen + Leona

