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Datum:  Woensdag 11 november 
Tijd:  20:00 - 22:00 uur 
Plaats:  De Schepershoek  
Notulist: Diny 
 
Notulen 
 
Open gedeelte: 
 
1. Opening 
Vanaf de volgende vergadering zal er telkens een notulist vaststaan, zodat we allemaal eens aan de 
beurt komen. 

 
2. Ouderraad 
- Begroting: de begroting ziet er goed uit. Er wordt nu betaald via schoolkassa. 75% heeft zwemmen 
betaald (groep 4); 50% voor kamp groep 8; 57% van de kleuters is betaald en 57% van de rest. Wat 
opvalt is dat er minder goed betaald wordt door ouders, die het Nederlands niet zo goed kennen. 
- Functie MR/OR. Joke zal de presentatie over de rol en de functies van de OR en MR mailen. 
- Vragen van de O.R. Er waren een aantal ouders die de communicatie mbt de verkiezingen van de 
MR vaag vonden. 
OR overig: Het is een stille wens om een iets groter (duurder) schoolreisje voor groep 1-2 te hebben. 
Zorg ervoor dat er niet te veel op de rekening staat, besteed dat extra, zodat je het niet kwijt bent. 
We hopen na half februsri een beetje zicht te hebben over wat mag en wat niet mag. Als er geld is, 
ook graag eens inventariseren bij de pleincommissie of er nog wensen zijn en eens informeren wat 
de kosten van schoolfruit zijn. 
Overig MR: van de goedgekeurde notulen, zullen de namen eruit gehaald worden en het verslag van 
het openbaar gedeelte naar Aniela worden gemaild om op de site te zetten. 
 
3. Notulen vorige vergadering 23-09-2020 
Aanvulling: leerorkest begint in januari. 
Gesprek over de opbrengsten door ziekte Henriëtte verschoven (als het nog nodig is) 
Jeanine past de notulen aan en stuurt ze door voor op de site. 

 
4. Stand van zaken over de Betere Basisschool 
- Bezoek Wil Hovie. Is afgelopen maandag geweest en we zijn weer goedgekeurd. Dit onderwerp zal 
regelmatig terugkomen op de agenda. 
- Rekenonderwijs. De opleiding rekenspecialis gaat online gewoon door en Wendy is nu bezig met 
klassenbezoeken. 
- Wereld oriëntatie. Inmiddels worden de kasten met materialen voor Blink door het leerteam 
ingericht 
- Inzet digitale middelen: er is een nieuw STAR gemaakt omdat we verder zijn op digitaal gebied dat 
de vorige star aangaf. 

 
5. Verkiezingen 
- Hoe is deze verlopen en eventueel hoe kan het de volgende keer anders. Als tip wordt 
meegegeven om een herinnering in de agenda te zetten. 
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6. Corona 

- Hoe gaat het buiten het hek, nu er wijzigingen zijn. Naar ons idee gaat een en ander nu beter. In de 
ochtend is het nog best druk. Vooral groep 7 en 8 aanspreken om niet te vroeg bij het hek te staan. 
 
7. RI&E 
- Risico inventarisatie arbeidsomstandigheden. Tot nu toe is een en ander veilig. In januari 
komen ze weer. 
 
8. GMR 
 - Verslag bijeenkomst GMR meets MR. De bijeenkomst werd als vermoeiend ervaren. De enquête is 
niet goed ingevuld. Alle MR-en moeten een jaarplanning maken en een jaarverslag. 
- Zijn er nog ontwikkeling in de GMR. Er gaan per school aanspreekpunten komen. 
- Zijn er nog ontwikkelingen in de OPR 
 


