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Notulen 14 december 2021

Notulen medezegenschapsraad dinsdag 14 december 2021
Aanwezig: Petra, Naomi, Ruben, Nicole, Daniel en Patricia 
Voorzitter: Petra Rikhof-Masselink
Notulist: Nicole 

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Notulen d.d. dinsdag 26 oktober 2021 van Ruben
De notulen van Ruben worden goedgekeurd.

3. Peilen ouderbijdrage
Er is tot nog toe 57,25 % betaald. Dit is volgens verwachting. 
Er gaat nog een herhaling uit.

4. Stand van zaken m.b.t. Corona-beleid
De kerstvakantie wordt vooraf met een week verlengd.
As. vrijdag wordt de Kerst alvast ingeluid met een kerstlunch voor alle groepen.
Vanaf maandag zal de school alleen nog maar voor noodopvang open zijn.
We zullen dan de schooltijden aanhouden die die week ook al zouden gelden, 
dus donderdag tot 13.00 uur en vrijdag vrij. Omdat het een extra week vakantie is, 
wordt er geen thuisonderwijs gegeven.

5. Agenda GMR van 20 december
De vergadering zal waarschijnlijk digitaal plaatsvinden.
Belangrijke punten die worden besproken:
- Top 2026 financiële plaatje
- De samenwerking tussen de drie verschillende stichtingen (SKOE, VCO en Consent)

6. Activiteitenoverzicht
Sinterklaas is naar wens verlopen, ondanks de beperkingen rond Corona.
De komende sportactiviteiten (handbal en schaaktoernooi) worden opgeschoven 
naar het voorjaar i.v.m. Corona.

7. Ketelhuisfonds
De materialen rondom techniek zijn besteld en komen druppelsgewijs binnen.
We zijn iets over het budget gegaan, maar het verschil kan aangevuld worden 
met het budgetgeld van de MR. Na de Kerst zullen de materialen worden verdeeld.
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8. PBS
Na de respectweek waarin we o.a. de stop-loop-praat methode hebben behandeld
in de groepen zijn er veel minder incidenten op het plein en in de klas.
Er is meer respect tussen leerlingen onderling en het leerlinggedrag naar 
de leerkracht is verbeterd.

9. Samen-naar-schoolplan
Deze neemt zo langzamerhand vorm aan. De eerste officiële aanmelding is binnen 
en er zijn ook nog een aantal gesprekken gaande. We gaan de publiciteit 
in na de feestdagen. Er zijn al sollicitaties gaande.

10. Mededeling oudergeleding: 
Geen.

11. Mededeling teamgeleding
Patricia gaat met zwangerschapsverlof met de meivakantie.
Daniel gaat op 1 juli trouwen.

12. Mededelingen directie: 
Berichtgeving rondom Corona volgt.

13. Rondvraag
Geen vragen.


