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BETREFT  
» 

Jaarverslag 2020-2021 DATUM   » 13 September 2021 

LOCATIE  
» 

Teamkamer en online    

AANWE-
ZIG  » 

 Nelly Vijfhuizen (directie) NV  
 Angelique de Boom AB 
 Danielle van Pampus DP 
 Kirsten Kortekaas KK 
 Ingrid van de Vlugt IV 

  Paul Kalkman (Secretaris) PK 
 Maarten Clemens (voorzitter) MC 
 Patricia Cornelisse (OV) PC 
 Sylvia Rusman SR 
 Esther Selier ES 

  
 

    
 

   

NR. VERSLAG ACTIE 
DOOR 

   
0 Opening/Algemene beschouwing /  

 
Weer een jaar voorbij 
In welke mate is tijdelijke continurooster nog tijdelijk en dienen dan niet alle ouders 
geenqueteerd te worden? 

 
 
 
 
Paul 
 

1 1ste vergadering 7 juli 2002 
 
Danielle van Pampus Nieuw Lid,  
Praktische evaluatie Coronamaatregelen binnen te school voor de gezondheid te veilig 
te stellen. Schooljaar begonnen met een folder ipv informatieavond, communicatie 
zien wij graag persoonlijker.  
Dient invoering continurooster onderzocht te worden. 
Beslisboom van de overheid is leidend en gezond verstand gebruiken. 
 

 
 
 

 
2 2de vergadering 17 november 

 
Financien OV goedgekeurd en vrijwillige bijdrage vastgesteld.Waarschijnlijk is het net-
ter die voor de aanvang van het jaar vast te stellen. Vast wordt gesteld dat veel beleid 
via de GMR gaat en ook geldig zijn voor onze school gezocht dient te worden naar een 
informatiesysteem dat we weten wat het huidige beleid is. We worden op de hoogte 
gehouden over de status van het elfde lokaal. SR stelt zich opnieuw verkiesbaar en 
oproep voor tegenkandidaten wordt gedaan. Praktisch idee is om voor de vergaderin 
de onderwerpen te delen zodat met hierop op voorhand kan aanhaken. Mondkapjes-
plicht op school wordt als niet uitvoerbaar gezien. 
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3 3de vergadering 18 januari 
 
RI&E en begroting besproken zoeken naar verbetering verkeersveiligheid en wijzigin-
gen schoolplan behandeld. Hoe heeft corona effectief invloed op de werkwijze van de 
partijen om ons heen zoals VO en welke waarde ze nog hechten aan de CITO’s  Vakan-
tieplanning worden goedgekeurd en Danielle is vervangen door Esther Selier en dank-
zij het ontbreken van tegenkandidaten is SR herkozen. 
 

 

4 4de vergadering 23 maart 
 
Iedereen kijkt reikhalzend uit naar weer de gewone schooltijden maar men moet nog 
even door. Diverse nieuwe rekenmethodes getest als mede diverse andere vakken. 
Dreiging Corona Domino leeft en zoeken is naar invulling van de diverse toegezegde 
gelden en het tijdelijke karakter hiervan. Hybride lesgeven geeft nieuwe uitdagingen. 
  

 

5 5de vergadering 25 mei 
 
School draait weer volgens de normale tijden. OV worstelt ook met ledewerving maar 
krijgen alles nog rond. Meer rust en ruimte over de schooldag. Elfde lokaal eindelijk 
rond Formatieplan met combinatieklassenin bijzonder besproken. Citouitslag boven 
verwachting, gelukkig geen verscherpte inspectie. Ingezonden vraag beantwoord. 
Schoolgids & Jaarplan behandeld 
. 

 

6 6de vergadering 5 juli 
 
We vergaderen weer eens in één ruimte. Verzoek is bij ons ingediend om vlotter de 
notulen te verspreiden. De GMR vergadering is tevreden over het verloop van de 
tweede ronde thuisonderwijs, financiele status gaat de goede kant op, graag zouden 
ze meer willen uitgeven aan onderwijzend personeel.  
 
Met de directie wordt de bespreking van het jaarplan en schoolgids afgerond. Werk-
verdelingsplan en besteding NPO gelden besproken. Hoe gaan we onder vertegen-
woordigen bij de informatieavonden en het afscheid van Ingrid..  
 
 

 
 
 
 
 
 

Volgende jaar nieuwe rond nieuwe kansen 


