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Datum: 18 januari 2022 Tijd: 19.30 uur – via teams  Notulen nummer: 2022_4 

Aanwezig:    Ellen de Boer 

Stephanie Kervezee 

Christine van Leeuwen 

Merel Leeuwenburgh 

Karin Merckens 

Bart Naaijkens  

Ben van de Pavert (voorzitter) 

Femke Privé (directie) 

Sazia Rasheed 

    Vanessa de Rijck (notulen) 

    Daniëlle van der Steen 

Afwezig:   - 

Genodigden:   - 

 

Agenda  

1) Verslag vergadering 9 december 2021 

2) Mededelingen vanuit de directie 

3) Mededelingen vanuit de voorzitter 

4) Coronamaatregelen 

5) Realisatie & Begroting OR VHB 

6) MR 

7) Rondvraag 

 

De vergadering wordt door de voorzitter geopend en hij heet iedereen welkom 

 

1. Verslag vergadering 9 december 2021 

De notulen worden goedgekeurd. 
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2 Mededelingen vanuit de directie 

a.  Jaarplan 

De schoolambitie en TOL zijn goed op weg. Lesbezoeken zijn nu lastig door corona evenals 
het borgen van de efffectieve ouderrelatie doordat er zoveel regels zijn omtrent corona. 

b.  NPO geld 

De NPO gelden zijn vooral gebruikt voor externe hulp. Daarnaast zijn er extra materialen tbv 
dyslectie aangeschaft.  

Overige zaken:  

- taalonderwijs buitenlandse kinderen;  

- nieuwe bibliotheekboeken;  

- coaching leerkrachten vanuit HCO is opgestart;  

- EDI bij groep ½ is gestart;  

- Rekenmethode "met sprongen vooruit" is aangeschaft en zal spoedig worden ingezet;  

- methode "Schrijfdans" is in gebruik bij de kleuters. De kinderen zijn heel enthousiast en 
hebben zelf eigenlijk niet door dat ze bezig zijn met schrijfmotoriek;  

- Ipads + tablets zijn besteld ; 

- er is een extern persoon ingehuurd voor het geven van handvaardigheid. 

c.  Verkeerssituatie Gaffelstraat 

De situatie lijkt rustiger dan dat deze enige tijd geleden was. Er komt binnenkort iemand van 
de gemeente om de situatie te bekijken tijdens de drukste momenten. Ouders lijken de 
situatie ook prettiger te vinden. De zgn "Schoolstraat" kan helaas geen doorgang vinden; de 
gemeente is hiermee gestopt omdat deze geen juridische grondslag heeft. Het valt de leden 
van de MR welke werkzaam zijn op de Gaffelstraat op dat er diverse fietswrakken zijn 
rondom school; hier zal melding van worden gemaakt.  

3. Mededelingen vanuit de voorzitter 

* De MR-rekening zal spoedig op naam van huidige voorzitter worden gezet. 

* Er zal een oproep komen voor een MR-lid voor de oudergeleding 

* Volgende keer zullen we de nieuwbouw bespreken; Sonja Pool van DHS sluit aan. 
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4. Coronamaatregelen 

Er zijn op moment van vergadering 4 groepen in quarantaine. 

 

5. Realisatie & Begroting OR VHB 

De begroting ziet er goed uit. De MR wil de OR bedanken voor de aandacht welke de OR 
hieraan gegeven heeft. De directeur zal de begroting OR JDG opvragen; hopelijk kunnen we 
deze volgende keer bespreken. 

6. MR 

Het Huishoudelijk Reglement zal worden aangepast op het rooster van aftreden van de 
leden van de MR. 

De MR zal starten met de basiscursus "Medezeggenschap" bij VOO. Penningmeester zal de 
aanmelding verzorgen. 

 

7. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 


