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1.

Verslag
Opening / Mededelingen
Björn Opent de vergadering om 18;33

Actie

Het schoolkamp wordt definitief verplaatst van september naar 9-11 juni 2021.
Veilige school certificaat. Onderzoeken onder groep 678 zijn afgenomen. Uitslag is erg
positief. Heidi zal het rapport delen als dit beschikbaar is.

Heidi

De GMR heeft onlangs een uitvraag gedaan voor nieuwe leden voor de GMR en voor OT1
hebben zich 2 kandidaten aangemeld: Esther Spikker (personeel) en Jeroen Lalleman (ouder
K&K) zij starten in het nieuwe schooljaar.
Stukje tekst over samenwerking mr en protocollen.
2.

Notulen / Actiepunten
Verslagen van 5 februari en 7april zijn goedgekeurd en kunnen op de site geplaatst worden
Openstaaande acties uit eerdere verslagen:
Er is geen nieuw informatie over de Lodenleidingen beschikbaar. Door de corona zijn deze
acties naar achteren geschoven maar blijven onder de aandacht. Actiepunt handhaven.
Meubilair, Heidi heeft hier intensief overleg over met Co. Er is overleg over het mogelijk
renoveren van bestaande meubels. De lerarenkamer is wel aan vervanging toe. Er worden
mogelijkheden onderzocht of lease ook mogelijk is. Algemene beeld is dat de huidige
kwaliteit van de meubels slecht is en dat vervanging geen 5-8 jaar meer op zicht kan laten
wachten. Binnen de stichting mogelijkheden onderzoeken of uitruil mogelijk is.
Activiteitenplan / begroting. Nog geen invulling aan gegeven Jaap gaat een voorstel doen

3.

Björn

Heidi

Heidi
Jaap

Hele dagen hele klassen weer naar school
Kinderen vinden het weer fijn dat iedereen er is. Sommige kinderen vonden de kleine
groepen wel en kwamen meer tot bloei.
Leerkrachten ervaren wel een hoge druk tijdens de coronaperiode, scheiding tussen werk en
privé is erg dun.
Heidi heeft een mail verstuurd, waarin wordt uitgelegd dat kinderen met een verkoudheid
thuis moeten blijven.
Het team handelt hierin naar de richtlijnen van het RIVM en heeft intensief contact met de
GGD Het team begrijpt dat niet alle ouders dit leuk vinden, maar de gezondheid van het
personeel en kinderen blijft prio1 en de maatregelen vanuit bevoegd gezag worden
opgevolgd.
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Actie

Er is in de nieuwsbrief gevraagd aan de ouders naar de ervaring van het thuisonderwijs.
5 ouders hebben een reactie gegeven, allen waren vrij positief. Het team gaat bespreken of
er actiepunten zijn.
Wij als MR oudergeleding vinden dat de leerkrachten dit goed opgepakt hebben en in deze
bijzondere tijde adequaat gehandeld hebben, en dat verdient een dikke duim.
4.

Formatie 2020-2021
De indeling voor volgend jaar is bekend er worden weer acht groepen geformeerd ondanks
dat het aantal leerlingen van groep 4 erg klein is. De 8ste groep moet gemaakt worden met de
werkdrukgelden.
Personeel: Marloes gaat met zwangerschapsverlof en wordt vervangen door Nicky Tempel,
tot de kerst staat zij 5dagen in de week voor Groep 8, daarna zal gekeken worden welke
invulling Marloes en Nicky samen gaan maken.
Jenny gaat naar groep 4, Milou naar de kleuters. Rest van personeel blijft in de zelfde groep.

5.

MR statuut/reglement
Ontvangen op 3 april en 1 april
Jaap geeft nog een reactie op het stuk met een paar aanvullingen.
Het gaat met namen om de termijn en duur van de zitting van de leden.

6.

Huisvesting Heuvelschool
Na de vakantie wordt de MR uitgenodigd om een gesprek aan te gaan over de toekomst van
de Heuvelschool.
Vastelling IHP is uitgesteld tot na de vakantie

7.

Terugkoppeling GMR
Geen bijzonderheden te melden
Schoonmaak
Het is nu met de uren goed te doen, Schoonmaakster geeft dit aan.
Team is tevreden over de kwaliteit.
Rondvraag
Volgende vergaderdata worden nog door het team vastgesteld.

8.

9.

Jaap

Karin
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