Notulen 18 mei 2021
Aanwezig:
Jory, Ineke( sloot iets later aan), Edwin, Marco, Miek en Ingrid
4 gasten, Marieke, Wouter, Ramses en Mark, eventuele kandidaten voor de MR

-

Voorstelronde van onze gasten
Notulen van 22 maart meesturen zodat ze na goedkeuring op de website geplaatst
kunnen worden
Actie en besluitenlijst; up to date maken

5. Schoolzaken
a. Covid 19
Testen voor voor de leerkrachten zijn op school afgeleverd, ook voor de
pedagogische medewerkers van Partou en de overblijfouders zijn er testen
aanwezig. Vraag ouder; Zijn de testen 100 % veilig? Nee, de betrouwbaarheid is
rond de 70% en het advies blijft dan ook bij klachten blijf je thuis en laat je je testen
bij de GGD.

DOPO; vooruitzicht om op kamp te mogen gaan ziet er niet rooskleurig uit. We
moeten een alternatief programma gaan bedenken. Overnachten wordt niet
geadviseerd
Toen school dichtging hebben we alle stappen genomen in overleg met
contactpersoon van de GGD.
b. Concept schoolgids ; we hebben een schoolplan voor 2020-2024 gemaakt, daar

moeten we de doelen voor het afgelopen jaar evalueren en dan wordt het aangepast
en op de website gezet.
c. Wat leeft er onder het team?
M-citotoetsen zijn dit jaar later afgenomen, deze toetsen zijn geanalyseerd en
besproken met de IB-er. In deze periode werken we aan de plannen die uit de
analyse zijn gekomen.
De resultaten van de Eindtoets van groep 8 komen later ivm nieuwe berekeningen
nav Corona.
6. Kascontrole TSO
Wendy en Mariska hebben alle bonnen verzameld, 2 mensen staan klaar om de controle
uit te voeren.Manon zoekt nog een penningmeester en secretaris voor de OR. Edwin geeft
aan dat het best lang heeft geduurd voordat de geldzaken op orde zijn gebracht.
Er zijn veel activiteiten afgelast ivm Corona en we zijn in overleg om te kijken wat er toch
nog mogelijk om een extra activiteit voor de kinderen te doen.
Vraag over de voortzetting van het continurooster. Marathon voor de leerkrachten en nu valt
er niet veel aan te doen maar na de zomervakantie gaan we hopelijk weer terug naar het
gewone rooster.

7. GMR
a. RI&E, is een doorlopend proces en volgend jaar komt er weer een inventarisatie bij
ons op school. Daar zal uit blijken aan welke punten er weer gewerkt mag worden.
b. PO/VO; commentaar in verschillende commissie over het opgeven van 4
voorkeurscholen. Ze zijn aan het evalueren bij hoeveel kinderen een plaatsing op de
4 de school is voorgekomen.
c. Praktisch verkeersexamen; inbreng Montessori, de eindverantwoordelijk ligt altijd bij
de leerkracht , terwijl hij geen overzicht heeft op de kinderen. Wil je die aangaan?
Onze mening is dat we aan kunnen gaan, goede verzekeringen en anders kun je
geen enkel uitstapje, schoolreis of kamp meer uitvoeren.

8. Wie wil zich kandidaat stellen?

Wouter, Marieke en Mark willen zich kandidaat stellen en er komen dus verkiezingen. Dat is
fijn, weer een teken van goede ouderbetrokkenheid. De ouders leveren binnen een week
een tekst aan waar ze zich in voorstellen.
Rondvraag;
PR werkgroep, steeds door ziekte uitgesteld, nu weer een nieuwe afspraak. Fijn, want het is
een belangrijke commissie.
Besloten gedeelte; de oudergeleding is akkoord gegaan met de groepsindeling voor volgend
schooljaar. Jory belt Ramon nog om ook zijn stem nog te horen.

