
Notulen MR vergadering 4 oktober 
 
Locatie:  op school 
Datum:  4 oktober 2022 
Tijdstip: 19.30 uur 
Aanwezigen:  Wendy en Monique (oudergeleding) 
  Noortje en Simone ( personeelsgeleding)   

Gillian Garritzen ( directie) 
 

Opening: 

Wendy heet iedereen van harte welkom in het nieuwe schooljaar.  

Mr Jaarverslag 2021-2022: 

Er zijn geen op-/aanmerkingen. De notulen blijven ongewijzigd op de website staan. 

Evaluatie start schooljaar: 

Info-avond is goed bevallen. Praktische informatie, zoals gymtijden, huiswerk, etc. eventueel  
verspreiden aan ouders? Als school willen we zoveel mogelijk ouders in school halen.   
Anderstaligen ouders worden uitgenodigd voor eventuele extra gesprekken.  
Schoolplein zag er netjes uit in het begin van het schooljaar.  
Stoeptegels worden z.s.m. gelegd.  
We hopen op een goed schooljaar! 
 
Toelichting op de 2e subsidie aanvragen 

Subsidie 1: aanvraag bij Provincie, die gericht is op basisschoolkinderen op beweging en gezonder 
eten. We hebben dit aangevraagd zodat we op donderdag de extra beweeglessen kunnen betalen. 
Format was zo ingevuld.  
Subsidie 2: aanvraag via Ministerie op basisvaardigheden. De eindtoets resultaten staan onder druk. 
Cito LOVS laat andere resultaten zien. Op korte termijn kunnen we eventueel een andere methode 
aanschaffen. Dit is nodig om de basisvaardigheden op peil te houden. Is de eindtoets, die we nu 
hebben, passend?  Hierin wordt geloot, dus kans is kleiner.  
Subsidie 3: Rijke schooldag. Ruimte voor talentontwikkeling en aanbod na schooltijd, zoals extra 
muziekles. Breder naschools aanbod. Niet verplicht.  
 
Alle drie zijn aangevraagd. Subsidie 1 is al in behandeling.  
Subsidie 2 en 3 kunnen t/m december gaan duren, voordat er een besluit is genomen.  
 
 
COVID plan 

Opgesteld door Gillian. Er is een matrix binnen Innovo. Deze hebben we gehanteerd en gaat uit van 4 

scenario’s. Dit noemen ze het sector plan. Hierin staat alles beschreven wat er gedaan wordt bij de 

verschillende scenario’s.  

Noodplan bij personeelstekort blijft in grootste lijnen hetzelfde.  

 

 

 



Vaststellen MR vergaderdata: 

dinsdag 4 oktober 
dinsdag 13 december 
dinsdag 21 maart 
dinsdag 16 mei 
dinsdag 13 juni 
donderdag 6 juli om 18.00 uur ter afsluiting.  

 

WVVTK 

Huiswerkbeleid: er is geen huiswerkbeleid.  
Fijn om te zien dat er leerkrachten bij de deur staan. Vanaf nu verschillende leerkrachten aan de 
deur. 
Er is een nieuwe team app aangemaakt voor de MR leden waarin alle documenten van alle jaren in 
terug te vinden zijn. Hier zijn ook de notulen te vinden.  
Positieve verhalen over de BSO.  
 
De eerst volgende vergadering vindt plaats op 13 december om 19.30 uur op school.  


