Notulen 25-5-2020 MR vergadering

Aanwezig: Joost, Kim, Jacqueline en Mariska

1. Joost opent de vergadering en leest een stukje voor uit de bijbel.
2. De agenda is goed gekeurd.
3. De notulen van de vorige vergadering van 09-03-2020 zijn goed gekeurd en kunnen de
website op.
4. Er zijn geen ingekomen stukken.
5. Mededelingen :
- Re integratie Marian. Morgen zal er een gesprek zijn met Adriaan en Marian over het
verloop.
- Andrea verlaat onze school. Er is een vacature uitgegaan voor een nieuwe IB-er.
- Schoolreisje is afgelast voor dit schooljaar, Het betaalde geld is terug gestort naar de
ouders.
- Ook schoolkamp is afgezegd wegens corona. De musical zal worden gegeven in de
Hervormde Kerk. School is bezig om wat leuks te organiseren voor groep 8 in Outdoor
Valley.
- De bezetting en indeling is op onze school gelukkig goed gedekt, mede door de regels die
in acht worden gehouden ien een ieder zich hier strikt aan houdt.
6. Teambezetting: We krijgen een gymleraar, Mitch. Deze verzorgd de lessen in Sporthal
Berghonk. Daar waar tijd over is, zal hij een klein stukje meedraaien met de pleinwacht.
7. Groepsverdeling is nog even afhankelijk van de re integratie van Marian, om een definitief
schema neer te zetten.
8. Invulling vacatures:
- Noelle blijft nog 6 weken na de zomervakantie en gaat daarna met zwangerschapsverlof.
- Vertrek Andrea zie punt 5.
9. Lln. Stroom neemt toe, er moeten nog wat gesprekken plaats vinden.
10. TSO loopt goed ondanks de corona maatregelen. Beter overzicht nu er kleinere groepen op
het plein lopen. Schema voor aankomend jaar zal gemaakt worden door Kim en Mariska.
11. PMR is 10 juni. GMR heeft elkaar gesproken via teams, gesproken over de Wilderszijde. Hier
komt men in juni op terug.
12. Open punt: mits nodig zullen we nog een vergadering hebben op 29 juni 2020.
13. –
14. Sluiting.

