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ap 1

Barbara Blad

Mededelingen van de directeur
Per 11 januari zijn er 2 nieuwe collega’s gestart in groep 1.2B Dani Laurens en Juliet Bouw

n

Begroting van de school
SCOL is zelf de financiele administratie gaan regelen. Door corona is er voor iedere basisschool geld
beschikbaar en kunnen we doorgaan met de huidige formatie. Er wordt nog even afgewacht hoe het
gaat met de subsidie voordat de formatie of uren vastgesteld worden.
Studiedagen
De nieuwe studiedagen worden 31 maart en 1 april. Dat betekent dat de paasviering op 30 maart zal
plaatsvinden.
Schoolplan
Een schoolplan wordt geschreven voor 4 jaar het nieuwe schoolplan zou dit jaar ingaan maar het
plan is een jaar uitgesteld omdat de strategische koers van SCOL nog niet rond is. Pas als deze rond
is kan het schoolplan opgesteld worden.

ap 2

Communicatie/ stand van zaken
E-mail GMR
Er moet komend schooljaar een GMR lid uitgenodigd worden voor een MR vergadering.
Betalingen in Schoudercom (Demoversie)
Via de demoversie kunnen we kijken hoe we het kunnen aanpakken en of het duidelijk is. De
demoversie is aangevraagd door Christine.
Schoolreis
De vraag blijft of de schoolreis kan plaatsvinden. We zijn aan het kijken of er andere opties zijn voor
de school.
Bijvoorbeeld een workshop op school van een circus met voorstellingen e.d. Zo kunnen er ook
andere workshops plaatsvinden binnen de kosten om toch een gezellige dag te hebben.
Het wordt met de commissie besproken.

ap 3

Coronamaatregelen

n

Stand van zaken, de externen zijn niet aanwezig, alles moet nog digitaal. Vanaf 8 maart wordt de
fysieke aanwezigheid weer opgebouwd, zodat de overblijfouders weer kunnen komen en de RT ook
weer kan plaatsvinden op school. Er moet vooral gekeken worden naar de ruimte in de school en of
er plek genoeg is. De gymlessen worden deze week besproken. De kinderen hebben nu buiten gym
en gelukkig laat het weer het toe. Er wordt nu gekeken of het weer in de gymzaal kan met duidelijke
richtlijnen en maatregelen.

De ouders
Het bord wordt weer buiten gezet met de maatregelen zodat ouders hier weer aan herinnerd
worden. Anja stuurt ook een Schoudercom bericht.
Rapporten
De kinderen krijgen een coronarapport in groep 3-8.
Ouderavonden zullen plaatsvinden na de citotoetsen rond 6 april

ap 4

Rondvraag / Wat verder nog ter tafel komt (punten ingebracht door de MR-leden)

n

Volgend jaar loopt de termijn van Barbara af, zij zal zich niet verkiesbaar stellen. In de volgende MR
vergadering wordt dit verder besproken.

ap 5

Actiepunten

wie

wanneer

MR neemt contact op met de MR van de
Leimundo over verkeersveiligheid. We wachten
op reactie!

Barbara

Als de Leimundo met een
eventuele datum komt

Brief schrijven met betaalherinnering voor de
ouderbijdrage

Anouk

Wanneer er meer
duidelijk is over
project/schoolreis

Mathilde Wijn m.wijn@servicepunt71.nl
Christine
Contact opnemen ivm verkeerssituatie om de
school. Mogelijkheid tot een hek naast de sloot?

Voor volgende
vergadering

GMR-lid uitnodigen voor MR vergadering

Christine

Volgend schooljaar 21-22

Betalingen navragen bij Kirsten

Hadassa

Voor volgende
vergadering

ap 6

Onderdeel van de vergadering zonder directeur

n

x

De volgende vergadering staat gepland op: woensdag 14 april van 19.30u-21.00u
De notulen is gelezen en goedgekeurd door: (graag datum van akkoord)
A. van Schagen
03-03-21

B. Blad

A. van Basten

03-03-2021

3-3-2021

H. de Rooy
3-3-2021

C. Schrama
3-3-2021

De volgende vergaderingen staan gepland op:
woensdag 14 april van 19.30u-21.00u (formatie, uren) nieuw MR-lid oudergeleding.
woensdag 12 mei van 19.30u-21.00u (formatieplaatje, kasboekcontrole voor volgende
MRvergadering)
woensdag 23 juni van 19.30u-21.00u (kasboekcontrole en begroting, ouderbijdrage vaststellen

