Notulen MR-vergadering 4 november 2021 17.30 uur op school
Aanwezig in Google Meet:
Elsabeth van Boekel, Noor Pelgrim (P-MR),
Steven Slijper (voorzitter, O-MR), Hubert van Aalderen (secretaris, O-MR)
Verhinderd: Jeannette Kemp (Bevoegd Gezag), Jaap Kralt
1. Algemene stand van zaken op school
-Steven opent vergadering en spreekt waardering uit dat de vergadering
weer fysiek kan plaatsvinden
-Met team geslaagde tweedaagse gehouden in Castricum
-Verder geen bijzonderheden
2. Corona maatregelen
Vooralsnog geen aanvullende maatregelen nav persconferentie 2
november. Binnen team besproken dat het onderlinge contact tussen de
klassen (zoals de talentenmiddag, sinterklaasintocht en spelen op het
schoolplein) vooralsnog wordt geaccepteerd als aanvaardbaar risico. Er
vinden geen grote evenementen, zoals de kerstborrel, plaats.
Er zijn ook geen invallers beschikbaar.
Oudergeleding is dezelfde mening toegedaan.
3. Reacties besteding NPO gelden
O-MR: veel reacties van ouders, louter positief. Ruimte voor andere
activiteiten dan louter basis curriculum.
Er zijn aanvullende gelden ontvangen vanuit de Stichting.
Deze worden ingezet ter uitbreiding van de collectie Chromebooks.
4. Statushouders
Vertrekken druppelsgewijs uit Dennenheuvel. Op het moment lijken er
nog 40 te worden geplaatst, waarvan 1 aanstaande leerling van half
november tot maart 2022 zal instromen in de kleutergroep.
5. Personeel & Formatie
Loes gaat rond de voorjaarsvakantie met pensioen.
Nog geen duidelijkheid of positie opnieuw wordt ingevuld.

Kristel en Veronique geheel gecertificeerd, Britt dient nog een vak
assessment af te roden. Thijs al gymvakleerkracht, nog ALO afronden

6. Integraal Huisvestingsplan (update)
Aankoop grond tbv gymzaal schijnt afgerond te zijn, nog niet bevestigd.
Omdat bestemmingsplan nog moet worden gewijzigd kan eea nog lang gaan duren.

Verdere ontwikkelingen, zoals voortzetting ondergronds gymzaalplan,
dienen nog in CvB van de Stichting te worden besproken.
Er is een voornemen iemand binnen de Stichting te werven ter
coördinatie van alle nieuwbouw en onderhoudsactiviteiten. Ligt stil.
Dennenheuvel moet in maart leeg zijn, daarna afbraak en bouw
gedurende 2 jaar.
7. Ouderpanel 4
We wachten de lockdown- ontwikkelingen af om te bezien of een panel
fysiek mogelijk gaat blijken.
In volgende vergadering opnieuw laten passeren.
Voorbeeld onderwerp:
Mediagebruik (wjisheid/fake news/schermtijd etc).

8. Rondvraag
Hubert: graag planning jaarstukken (begroting/formatie) etc tbv planning
agenda. Jeannette zal deze delen.

