Notulen 11 november 2020 13:00
Aanwezig: Dwight, Bart, Marianela, Kitty en Kim
Opening: Bart opent de vergadering
Notulen van de volgende vergadering: Geen bijzonderheden
Huishoudelijke mededelingen: Geen bijzonderheden
Actielijst: de actielijst is doorgenomen. Bart stuurt een mail naar Edwin i.v.m. het afscheid.
Stand van zaken:




GO: Dwight heeft een gesprek gehad met Diana. Hij heeft gevraagd waarom de schooltijden
van GO! niet aansluiten op die van het Meesterwerk. Diana heeft aangegeven dat het
wettelijk verplicht is voor de peuterspeelzalen om dagdelen van vier uur aan te bieden. Dit is
lastig aan te laten sluiten bij onze schooltijden. De keuze is gemaakt om samen te starten om
08.30. De peuterspeelzaal eindigt dan om 12.30.
Op de actielijst: aangeven bij Diana dat het beter is om de tijden aan te passen naar 08.1512.15
Er zijn camera’s geplaatst aan het schoolgebouw. De vraag is nu of die camera’s ook
aanstaan tijdens de schooltijden? Dwight gaat dit navragen

Leerlingenaantal: zorgen om de groei van de school




Flyer: we hebben de flyer besproken. Dwight laat de flyer aanpassen en deze zal dan
verspreid worden.
Er worden redelijk wat intakegesprekken gepland. Dwight heeft een goodiebag laten maken
om mee te geven na een intakegesprek.
Dwight krijgt vaak terug van ouders, die voor de eerste keer de school bezoeken, dat er
zoveel rust is in school en er zoveel sfeer is in het gebouw.
Bezetting: De juf van groep 3/ 4 is ziek. Er staat nu een invaller voor de groep. Helaas valt er
binnenkort in een andere groep ook een leerkracht uit. Er zijn geen invallers te vinden.
Dwight heeft Dean bereid gevonden om voor de groep te staan. Hij kent de groep goed.
Dean zal vier dagen voor de groep komen te staan.

Jaarkalender 2020/2021: Deze is gedeeld via de mail
Schoolplan en Jaarplan: Dit wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Dwight zal de
documenten naar ons versturen.
Verkeersveiligheid: Dwight staat regelmatig buiten tijdens de breng- en haalmomenten. Zijn
aanwezigheid zorgt ervoor dat ouders hun auto netjes parkeren. Hij heeft een aantal ouders
aangesproken op hun parkeergedrag en we zien een verbetering. We nodigen de wijkregisseur uit
voor de volgende vergadering om aan te schuiven en haar ideeën met ons te delen.
Financiën: de 1 oktober-telling is geweest. Op dat moment hadden we 164 leerlingen. Tijdens de
volgende vergadering zal Dwight de begroting toelichten.
Ouderbijdrage: Dit wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering

Rondvraag: geen vragen
Volgende vergadering: 13 januari 2021 om 13.00

