
Notulen 26 september 2022. 

Tijd 19.00 - 21.00 

Locatie: De Balein 

Voorzitter: Jet 

Notulist: Elsbeth 

Aanwezig: Jet, Paul, Elsbeth, Cindy en Tineke 

 

1. Korte voorstelronde. 

We doen een korte voorstelronde omdat Paul voor het eerst aansluit bij de vergadering.  

2. Notulen vorige vergadering 

Goedgekeurd. Paul zal zich in het volgende Baleinbericht voor de herfstvakantie (14 oktober) 

voorstellen aan de ouders.  Jet en Paul regelen dit.  

3. Start van het schooljaar. 

We zijn het jaar rustig gestart. Boven is een klas met leerlingen uit de Oekraïne gestart. De kleuters 

zijn onderverdeeld over de drie kleutergroepen. De planning is in principe tot eind december volgens 

de laatste info. De opvang wordt ondersteund door een groep trouwe vrijwilligers. We zijn heel blij 

dat we alle klassen kunnen bemannen en zelfs nog de mogelijkheid hebben dat er ondersteuning 

mogelijk is.  

4. Jaarvergadering en informatieavond 

Tanja en Elsbeth hebben de presentatie verzorgd. Elsbeth stuurt nog even de PowerPoint door.  De 

informatieavond was wisselend qua opkomst.  De vraag is of deze vorm in stand gehouden moet 

worden. Tijdens de volgende teamvergadering zetten we dit punt op de agenda, met de vraag in 

welke vorm we de informatieavond gaan gieten. 

5. Corona. 

Er is een draaiboek COVID ontwikkeld. Elke school is verplicht om dit op de planken te hebben 

liggen. Afhankelijk van de situatie kan dit draaiboek aangepast worden. Het primaire doel is om de 

school zo lang mogelijk open te houden.  

6. Oudertevredenheidsonderzoek. 

Uit dit onderzoek willen we aandacht blijven geven aan de communicatie in het algemeen. Dit 

nemen we mee in het team.  

7. Jaarplan. 

Komend schooljaar blijven we toch nog inzetten op het wegwerken van de achterstanden die in de 

coronatijd zijn opgebouwd, Cito wordt vernieuwd en daar krijgt het team ook scholing in. We blijven 

werken aan de zelfstandigheid van de kinderen, in hun gedrag en hun werk. Verder krijgt het team 

ook scholing in Burgerschap.  

 



8. Gebruikersoverleg. 

Er is geen gebruikersoverleg geweest. Staat wel gepland in oktober. 

9. Schoolknip/Financiën. 

Wij hebben als Balein een fikse reserve op financieel gebied. Per 1 januari 2023 vervalt deze reserve 

aan het bestuur. Er zal nu moeten worden begroot (formatie en reguliere kosten) zonder de reserve 

mee te mogen nemen. 

Ook naar de investeringsbegroting (leermiddelen/ICT/ methodes/meubilair) zal zorgvuldig gekeken  

moeten worden. deze begroting moet zo worden gemaakt zodat we de komende jaren niet voor 

verrassingen komen te staan. Bovenstaande wordt een uitdaging voor de directie. 

10. Nieuws vanuit de GMR. 

Er is op dit moment sprake van een nieuw format van organisatorische samenwerking tussen 

kinderopvang en de scholen in de vorm van een  Blosseraad. Wij als MR zijn vooral benieuwd naar 

de juridische uitvoerbaarheid. 

 

Nieuwe datum: 22 november om 19.00 uur. 

 

 

 

 

 

 


