
Notulen MR vergadering 21 oktober 2020. (via Meet) 

Opening Erik opent de vergadering en heet Geesje als nieuw MR lid welkom. 

Notulen 10 juni 2020 Goedgekeurd. 

Ingekomen stukken Geen 

Mededelingen GMR: 
- Nieuwe procedure werving en selectie: meer openheid  

2 benoemingscommissies: Bobo’s en GMR en een commissie van 
mensen werkzaam op de IKC’s  o.l.v  Grietje Meinen. 

- Nieuw coronaprotocol ingegaan. 
- Uitval op IKC : 1 dag groep 8 naar huis moeten sturen 
- Positief geteste leidsters op de  kinderopvang: Bezetting 

personeel met moeite geregeld. 
- Geen externe mensen in school, geen excursies. 
- Sinterklaas met roetveegpieten gaat wel door. 
- Kerstfeest andere invulling, wordt aan gewerkt. 
- Schoonmaak in school moet geregeld worden in de GMR, meer 

uren, we missen de kwaliteitscontrole. 
- Inlogcodes voor Meet en ev. thuiswerken gaan deze week mee 

naar huis. 

Ventilatie Unica krijgt de koeling niet voor elkaar. 
Bericht van DB:  Directeur facilitair meldt dat de meting van  het CO2 
gehalte goed was Dit is op afstand af te lezen door Unica. 
CKC moet een goede meting doen : uitgebreid rapport in november. 
Ventileren door ramen en deuren open te zetten. 
Gemeente heeft wel budget beschikbaar maar de problemen zijn van 
technische aard. 
Actie: rapport afwachten en dan verder kijken. 

Contacten ouders Blijft lastig in de coronatijd, naar mogelijkheden blijven zoeken, 
Parro en de nieuwsbrief gebruiken.  
De IKC gids blijkt goed te werken: veel nieuwe aanmeldingen, ook vanuit 
de christelijke hoek. Positief: talentenprofiel en technieklessen. 

Jaarplan Ter info 
Pagina 6: Communicatieplatform voor kinderopvang/pedagogisch 
medewerkers: al een paar jaar mee bezig , schiet niet op. 
Pagina 10: oudertevredenheidspeiling 46%, genoeg om relevante 
conclusies te kunnen trekken. De MR zou de ouders moeten stimuleren 
om deze in te vullen: Nieuwsbrief?? 
Begrijpend lezen: blijven oriënteren op nieuwe methodes. 7 december is 
er een voorlichting voor het team van Cedin. 
 

Herverdeling taken Voorzitter: Roy Reinders 
Vertegenwoordiger GMR: Erik Reintsema 
Secretariaat: Wilma blijft dit voorlopig doen. 
 

Rondvraag Geesje vertelt dat DB gesprekken heeft met de raad van toezicht: 
Problemen qua communicatie en beleid, DB doet teveel dingen op eigen 
houtje. 
Geesje vraagt hoe het op de Pieter van Tuyl is gegaan met de ventilatie 
 



Nieuws vanuit de GMR 
Via de App van Erik 

Erik heeft aandacht gevraagd voor de ventilatie en de schoonmaak in 
school. Dat is volgende keer een apart agendapunt bij de GMR. 
Meerjarenplan begroting, de vakantieplanning en procedure selectie en 
werving zijn goedgekeurd, 
Overschrijding van de plafondwaardes van de financiële reserves van de 
stichting: 1.6 miljoen overschrijding 
Er is een scenario om het eigen vermogen af te bouwen door in 
verhouding meer leerkrachten aan te houden dan de norm aangeeft 

 

 


