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Nr. Verslag Actie

1. Opening / Mededelingen
Bjorn heet iedereen welkom.
Vanuit het team zijn er verder geen mededelingen.

2. Notulen / Actiepunten
Er zijn geen aanmerkingen of aanvullingen op de vorige notulen.
De voorzitter stelt de notulen vast en zorgt dat deze op de site geplaatst worden.

3. Fusie Oponoa SOPOW
Nog te weinig over bekend. Verder niet besproken.

4. Oudertevredenheidsonderzoek
51 % terug ontvangen. Het onderzoek is dus representatief.
Van de ouders een 8,1 ontvangen. Ouders zijn over het algemeen tevreden.

5. Formatie 2021-2022
Hierover kan helaas nog niets gemeld worden.
Er komen wel weer 8 groepen.

6. Fusie K&K
Bjorn heeft met de voorzitster van de Kiezel en Kei gesproken betreffende een scholing m.b.t
specialismen fusies. Zij hebben hier  ook belangstelling voor. Wij kunnen dan gezamenlijk de
kosten delen. Wij gaan de scholing aanvragen en plannen.

De gehele MR van de Heuvelschool en Kiezel en Kei plannen voor de zomervakantie nog een
datum om nader met elkaar kennis  te maken. Co van Schaik is hier ook bij aanwezig en
brengt ons dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Bjorn

7. Corona
Schoolactiviteiten:
Vanmorgen heeft Heidi corona overleg gehad.
Gaan weer gezamenlijk buitenspelen. Hanteren weer de gewone pauzetijden.
Schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 6 gaan door, deze worden in de buurt georganiseerd.
Kamp groep 8 helaas niet. Hiervoor wordt een alternatief bedacht. Wel belangrijk dat er een
goed alternatief is. Dat het een leuke afsluiting/herinnering wordt.
Musical wordt t.z.t nog besproken. Zijn al druk aan het oefenen.

8. GMR meets MR
9 juni a.s. om 19.30 uur via Teams
Kevin neemt hieraan deel.

Verslag 14-04 actie inspraak MR over gelden.
Personeel krijgt instemmingsrecht. Gaat wss ook over de gelden (NPO) die wij krijgen per
leerling vanwege de corona/ opgelopen achterstanden. Kijken of het alleen op personeel

Kevin
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ingezet gaat worden of toch ook op materiaal. Hierover wordt binnen het team nog
gesproken.

9.

10.

11.

12. WVTTK
Bjorn Nieuwe Wet Voor Verenigingen: Wij zijn geen rechtspersoon. Dus dit is niet voor ons
van toepassing.
Geldt wel voor de OR. Bjorn licht de voorzitter van de OR hierover in.

Heidi stuurt het nieuwe arbo beleidsplan door.

Schoonmaak in de school blijft ook de aandacht houden. Zijn nog steeds niet tevreden.
Blijven hierover in gesprek.

Voorzitter rol: Jaap en Michel zien dit beide niet zitten, ook ivm andere rollen buiten school.

Er heeft zich tot nu toch nog geen nieuwe ouder gemeld.

Idee: takenpakket verdelen binnen de MR?

Bjorn

13. Rondvraag
Jaap: is er achterstand op school ivm de corona.
Er is geen achterstand waarneembaar, maar er zijn wel aandachtspunten per groep. Deze
waren echter voorafgaand van de corona ook al aanwezig.

Volgende vergadering 29 juni 2021, notulist:
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