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Notulen 129e vergadering 30 november 2021, 19.30 uur 
 
 
 

19:30 1 Opening en vaststellen van de agenda en notulen 7 oktober 2021 Goedgekeurd 

19:40 2 Rondvraag en mededelingen zonder Geert-Jan 

- Aanvullingen voor de agenda besproken 

- Corona vragen vanuit ouders + missende begroting 

 

  Aansluiten directie  

20:00 4 Mededelingen directie  
- Collega uit groep 7 die ziek is, zal nog voor langere tijd uit de running 

blijven, daarnaast zal er een vervanging gevonden moeten worden 
voor een zwangerschapsverlof. Tenslotte gaat juf Tanja op een andere 
school werken. Er staan dus 3 vacatures open om deze gaten op te 
vullen. PROO Leiden is ingezet om hierbij te helpen. 

- De Corona gevolgen spelen elke dag. Beide groepen 5 hebben 
momenteel te kampen met Corona bij de leerkracht en meer dan 3 
leerlingen. 

- Voor de kerst staat er een nieuw speeltoestel op het plein 
 

 

20.10 5 Stand van zake koerswijziging 

GJ heeft een stuk gestuurd waarin de koerswijziging beschreven staat.  Er komt 
naar voren dat de gekozen koers lijkt te passen bij wat al bij de Arcade wordt 
gedaan. De vraag komt of er een 2 sporen beleid moet komen zoals nu 
voorgesteld, of beter voor 1 concept te kiezen. Er wordt tevens aangegeven 
dat het tempo waarin deze koers gewijzigd lijkt te gaan worden hoog ligt. Dit 
herkent GJ en hij geeft aan dat dit op dit moment noodzakelijk lijkt om het 
bestaansrecht van de Arcade veilig te stellen. De vraag komt naar voren of het 
echt gaat over een koerswijziging of dat er een andere naam aan gegeven zou 
moeten worden (verdieping?).  Het lijkt belangrijk dat in 1 zin aangegeven kan 
worden waar de school voor staat, in begrijpelijke taal.  

Wat ook mee lijkt te spelen in de terugloop van het leerlingaanta is dat er 
meer diversiteit in de leerling populatie lijkt te komen, waar niet alle ouders 
van toekomstige leerlingen voor open staan waardoor ze niet voor de Arcade 
kiezen. GJ wil meer inzicht krijgen in wat hierin van invloed is op de keuzes van 
ouders. 

 

20.20 6 Stand van zake Jaarbegroting 2022 

Er is geen jaarbegroting gestuurd dus we hebben het als MR niet kunnen 
voorbereiden. GJ geeft aan dat het traject erg traag loopt en dat er problemen 
zijn met een bureau die hier aan mee moeten werken. De wens is uitgesproken 
dat informatie hierover op tijd gedeeld wordt om op een goede manier mee te 
kunnen denken als MR. 

 

 

20.30 7 Vragen omtrent mondkapjes en sneltesten: 

Waarom is er gecommuniceerd naar ouders dat kinderen mondkapjes 
MOETEN dragen terwijl het een dringend advies is vanuit de overheid. GJ geeft 
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aan dat de berichtgeving vanuit de overheid wisselend is en dat PROO voor 
sorteert op dat het verplicht gaat worden. 

Het blijkt dat hoe de leerkrachten het uitvoeren verschilt per klas. Er wordt 
gevraagd hoe hierover is gecommuniceerd met het team.  Via een memo, die 
verschillend lijkt te zijn geïnterpreteerd. Belangrijk dat er geëvalueerd wordt 
hoe het wordt uitgevoerd zodat alle leerkracht dit hetzelfde doen. 

Sneltesten voor kinderen komen vanuit de school. Als ze er zijn krijgen ouders 
te horen. Het is onduidelijk wanneer dat zal zijn. 

Terugkoppeling GMR; 

- Voornaamste vraag is waarom het brim nummer gedeeld is met de 
Leimundo en of dit nog gaat veranderen. Hierover bestaat 
onduidelijkheid. 

 

20:40 8 Terugkoppeling actiepunten vorige vergadering 
 

Evelien mailt verbeterpunten schoolgids aan GJ - gedaan 
Lobke schrijft een stukje voor in de nieuwsbrief - gedaan 
Marjana haalt folders op bij Geert-Jan en legt ze bij de Spar – wel 
opgehaald en opgehangen bij de spar, maar zijn net weer weggehaald 
GJ vertelt over acties om te werken aan spelling - doorschuiven 
GJ komt terug op vragen bij 4.7 van de schoolgids - doorschuiven 
Schoolgids redigeren komt in jaarplan 21-22 - doorschuiven 
GJ legt de vraag over of er een schoolreisje komt neer bij de commissie 
– heeft GJ gedaan. Schoolreisje komt als het goed is in in juni. 
 - Mirjana doet een voorstel voor nieuwe vergaderdata- gedaan 

 
 

 
 
 

20.50 9 Actiepunten voor de volgende vergadering  
- GJ stuurt memo aan team over mondkapjes beleid 1-12-21 
- Lobke schrijft een stukje voor de nieuwsbrief 
- Marjana stuurt voorstel voor datum in december 

 

21:00 10 W.v.t.t.k. en afsluiting 

- Schoolwoningen: in de zomer gaat 1 schoolwoning teruggegeven worden. 

 

 


