
Notulen

Openbare MR vergadering

Datum: woensdag 10 november 2021

Aanvang: 19.45 uur

Aanwezig: Ed van der Vlies, Mark Vaas, Carolien Apeldoorn, Jacquelien Planje, Karin van der Tuin

en Annemarie Dekker

Locatie: Zandhorst Breezand

1. De notulen van de vorige vergadering (15-09-2021) worden goed bevonden.

2. Terugkoppeling vorige notulen

● Google omgeving: De oudergeleding kan wel in de mail, maar naar niet in de

Google drive map. Annemarie heeft ze wel in groups aangemaakt, maar zijn niet

zichtbaar voor hen. Annemarie neemt contact op met Rogier hoe dit kan. Handig om de

mails vanaf nu naar de Zandhorst mailadressen te verzenden.

● Naamswijziging: Meerpaal adres is nu al naar Pastoor Verhoeffpark. De

naamswijziging is pas volgend jaar naar Zandhorst.

● Vandalisme: Er is een prijsopgave voor een camera buiten. De camera komt er.

Dat wordt bovenschools geregeld. De verzekering betaald de schade aan de raamfolie. Er

rijden nu scooters op het plein. Het slot van het hek  is stuk, zo komen ze erg makkelijk

het schoolplein op.

● Promofilm: Laurens van Vliet gaat het filmpje maken. Annemarie en Karin hebben

een script gemaakt. Er gaan een aantal kinderen vloggen / rondleiding door de school

geven. Wat wil je laten zien? Twee nieuwe ouders het filmpje laten zien, die het kritisch

gaan bekijken. De film wordt opgenomen op 18 januari 2022.

3. Financiën (informeren) Karin en Gert Jan hebben met Peter Buitenhuis gezeten. We kunnen 3

groepen maken en onderwijsassistenten kunnen gaan inzetten. Er zijn NPO gelden, provincie

en gemeentegelden. Het ziet er tot nu toe gunstig uit. We kunnen nu ook weer gebruik

maken van het “kleine scholen” budget.



4. Formatie (informeren) Gaat helemaal goed komen.

5. Gebruik digitale middelen (informeren)

● Zie https://jeugdjournaal.nl/uitzending/61598-avondjournaal.html

● Er wordt heel veel gebruik gemaakt van digitale leermiddelen op school en thuis.

● We maken gebruik van contractwerk: laten we zoveel mogelijk werken op papier.

Er is een afwisseling van instructie en verwerking en contractwerk (veelal op papier). We

proberen bewust af te wisselen en ook te schrijven.

6. WVTT:

● Mark: Denken jullie dat er nog een lockdown komt? We hopen van niet.

https://jeugdjournaal.nl/uitzending/61598-avondjournaal.html


Data MR-vergaderingen:

• Woensdag 15 september 2021: 19:45 uur (Mark)

• Woensdag 10 november 2021: 19:45 uur (Caroline)

• Woensdag 19 januari 2022: 19:45 uur (Jaqueline)

• Woensdag 16 maart 2022: 19:45 uur (Annemarie)

• Woensdag 18 mei 2022: 19:45 uur (Mark)

• Woensdag 29 juni 2022: 19:45 uur (Caroline)


