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Nr. Verslag 

1. Opening / Mededelingen 

 Stef opent de vergadering. 

2. Notulen / Actiepunten 

 Regelement hoeft niet meer ondertekend te worden. De bovenschoolse is akkoord en daarna mag 

het geplaatst worden. 
 

Ventilatie: Jaap heeft dit bij Co van Schaijk neergelegd. Dee leerkrachten hebben middels een 

CO2 meter alles bijgehouden. Jaap pakt dit verder op met Heidi.   

 
Notulen goed gekeurd van 8 februari 2022 en worden op de website geplaatst. 

 

3. Besteding NPO gelden / gevolgen verlening termijn 

 NPO gelden die dit jaar zijn vervallen door vervanging, bekijken hoe en waar wij deze volgend 
schooljaar kunnen inzetten. Heidi hier nog navraag na doen? Stef gaat dit oppakken met Heidi. 

Leerkrachten pakken het tot betr. de cursussen op.  

 

4. Concept formatie 

 Nog geen duidelijkheid betreffende formatie. 

Werving bij de scholen om mensen te trekken voor scholen! 

Zien op de site van Oponoa dat zij geen actieve site hebben om mensen te werven voor het 

onderwijs. Mail sturen naar de GMR. Jaap pakt dit op.  

5. Schoolplan (verlenging/huidige stand van zaken) 

 Wereldboom gebouw wordt niet meer gebruikt voor opvang. Schoolplan verder goedgekeurd.  

6. Veiligheidsonderzoek 

 Jaarlijks iemand in de bovenbouw laten komen betr. sociaal media. Voor de kinderen is het belangrijk dat 
zij hier goed mee leren omgaan. 

7. Evaluatie MR/CO 21 maart 

 Binnen de MR is een “communicatieplan” gemaakt m.b.t. de aanstaande fusie. Dit moet nog voeten en 
handen krijgen, maar betekent voor nu dat wij hulp gaan vragen om dit op de juiste wijze te doen, 
samen met de K&K. 

8. Terugkoppeling personeelsgeleding sessie Kiezel &Kei 

 Studieochtend goed verlopen. Werd verzorgd door een bedrijf dat bekend is met fusies. Kijken waar je 
als school staat en waar je naar toe wilt. Personeelsgeleding heeft dit als een prettige bijeenkomst 
ervaren. Beide scholen zitten op dezelfde lijn. 

9. Communicatie MR  (status IHP) nieuwsbrief 

 Zie punt 7 

10. Afsluiting 
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 Rondvraag: Vacature GMR ouder. Betreft geen ouder binnen onze OT. Wij hoeven dus niet iemand 

aan te dragen.  

 
 

N
r. 

Actie Datum Wie  Status  

1 Mr reglement vaststellen/ plaatsen website ondertekenen?  Kevin  

2 Co mailen over status locatieonderzoek   Jaap  

3 Bij Heidi navraag doen (gelden) m.b.t. de ventilatie.   Jaap  

     

4 In de gaten houden wanneer het RI&E afgenomen gaat 
worden. 

 Kevin  

5 Vo raadplagen betreffende fusie  Stef  

6 NPO gelden actuele stand – Heidi opvragen  Stef  

7 Mail GMR betr. werving nieuwe mensen  Jaap  
 


