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Opening van de vergadering
Er is een brief binnengekomen van een ouder over
gendersensibiliteit. Onderwerp komt volgende keer op de agenda.
Ouder wordt uitgenodigd om brief te komen toelichten.
Vaststellen notulen 2 november 2021
Bij punt 13: datum overleg met voorzitter OR, 15 december om
15.00
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Tom B. laatste werkdag is woensdag 22 december. Geld wat van
de subsidie overblijft gaat naar de NPO-gelden. Anouk wordt van
deze gelden betaald om de vrijdag te komen werken.
Melanie B. blijft op de Achtsprong. We gaan dus op zoek naar een
nieuwe OA voor 0,6 FTE. Er komt een gesprek met een mogelijke
kandidaat. Inge en Tineke zullen bij dit gesprek aanwezig zijn.
Voortgang teamtraject
In afwachting van wat 14 december verteld word, wil de
oudergeleding ook graag meegenomen worden in het traject. Zij
hebben 22 december een gesprek met Marthijn Manders
hierover.
Hennie heeft donderdag 9 december een voorbespreking met
Marthijn.
Voortgang verantwoording van de NPO gelden
Menu kaart besproken. Jente, Aoifa, 0,6 OA en Anouk zijn hier ook
een onderdeel van. Verder gaan er gelden naar techniekmateriaal,
kiesmappen 4xwijzer, rekenmateriaal en biebboeken begroot.
Begroting 2022
De begroting is nog niet goedgekeurd. Deze komt volgende
vergadering terug op de agenda. Hennie heeft al wel aangegeven
dat de taalmethode van DHV niet meer geactualiseerd wordt en er
dus naar iets vervangends moet worden gezocht. Dit komt op de
begroting te staan voor schooljaar 22-23.
Corona
Stand van zake besproken. Nu nog een 5-tal positieve leerlingen,
flink minder dan 3/4 weken geleden. Nog 15 leerlingen krijgen
thuisonderwijs online aangeboden.
Deze week komen de zelftesten voor de groepen 6/8.
Aanpak leerplein en overige ruimtes
Inrichting ruimtes stond op de reguliere begroting van dit
schooljaar voor €10.000 en €20.000 voor Talentontwikkeling
(leerplein aanpassen). Als we dit geld niet voor 31 december
uitgeven dan is het weg! Door allerlei ontwikkelingen op school
heeft het dit jaar niet de prioriteit gekregen die het zou moeten
hebben. Het team is pas twee weken geleden op de hoogte
gesteld van de plannen voor de inrichting van de ruimtes beneden.
Zij waren ook niet op de hoogte van het feit dat dit op de
begroting voor dit schooljaar stond. Hennie heeft de opdracht
gekregen om met Heutink om de tafel te gaan zitten om toch het
geld aan diverse meubilair te gaan besteden voor zowel de ruimtes
beneden als het leerplein.
Denny en Wilma zullen komende dagen het team informeren over
de gang van zaken rondom de aanbesteding van de begrote
gelden.
Interne en externe communicatie
Ouders vinden het fijn dat er veel foto’s en filmpjes geplaatst
worden.
Piet heeft de zieke en in quarantaine zittende leerlingen bezocht.
Gedragsprotocol 2021-2022
Besproken.
Schoolondersteuningsprofiel 2021-2022
Doorgenomen.
Schoolurenverantwoording jarenplan
Doorgenomen en uitleg van Hennie gekregen.
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Rondvraag
Wilma: de vergadering van 14 december met het team is dat
online of live? Hierover is nog geen beslissing genomen. Het is
wenselijk om het live te doen maar dat is niet voor alle teamleden
een optie.
Wilma: te bespreken stukken graag eerder toesturen, een dag van
te voren is echt te laat!
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