
Notulen 22 mei 2019 
Aanwezig: Marijke, Marjoleine, Miranda, Monique, Jan, Paul, Simone en Roos 
Afwezig: Maartje, Kim en Annemiek 

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering: Goedgekeurd. Roos mailt hem naar de administratie voor op de 

site.   
Ouders van de opvang: Kim hopelijk volgend schooljaar weer aansluiten. Marjoleine komt 
vanuit opvang en onderwijs. Wordt nog gekeken voor de opvang of onderwijs.  

3. Mededelingen:  
Opmerkingen; IEP uitslag lag bij de printer en konden ingezien worden. Leesniveaus lagen in 
de bibliotheek.  
IEP: Goede score. Twee kinderen score bijgesteld, maar dit heeft geen invloed op het 
gegeven advies.  
Inentingsbeleid opvang: Vanuit Blosse is er vermeld dat ouders die hun kinderen niet inenten 
worden toegelaten.  
Melding kindermishandelingscode: Wordt in het nieuwe jaar besproken met 
onderwijspersoneel. Dit is verplicht.  
Schoolplan: is nog niet klaar. Doorschuiven naar volgende vergadering. 
Personeel: nog niet rond. Komt volgende vergadering.  
Speeltoestellen opvang: keuring is geweest. Nu wachten tot de documenten rond zijn en dan 
kunnen de hekken weer weg en mogen de toestellen weer gebruikt worden.  

4. GMR notulen: niet doorgekomen via de mail. Stonden geen bijzonderheden in. Roos heeft 
deze gelezen op de mr mail.  

5. Werkdrukverlaging: Op dit moment wordt de werdrukverlagingsuren gedaan door invallers 
die beschikbaar zijn. Dit zijn wisselende momenten.  
Opvang: werkdruk is hoog door langdurige zieken. Zijn op dit moment nog invallers. 

6. Cultuurbeleid: goedgekeurd.  
7. Zorgplan samenwerkingsverband: van 0 tot 4 jaar. Staat een afspraak met de gemeente over 

het plan en de financiering. Na de zomer horen we hier meer over.  
8. Vaartraad: Officieel goedkeuren in september. Komt op blosseveld een aparte map met 

vaartraadstukken. Marijke gaat hier achteraan.  
Vaartraaddocument: goedgekeurd. Wordt ook gecommuniceerd naar ouders. 

9. Schoolgids: Is nog niet klaar. Volgende vergadering op de agenda.  
10. Rondvraag: 

Marjoleine is enthousiast en wil graag aansluiten.  
Vraag van een ouder: is er een procedure wanneer ouders worden ingelicht als er iets in de 
klas afspeelt met groepjes kinderen? Monique gaat hier achteraan.  
Volgende keer laatste vergadering: Simone, Paul en Jan nemen afscheid.  

Agendapunten volgende vergadering: 
-Schoolplan 
-Schoolgids 
-Personele bezetting 
-Werkdrukverlaging 
-herziende versie proces kindlijn bij zorg om kinderen opvang 
-Marjoleine als ouder bij onderwijs of opvang.  
-Nieuwe voorzitter: Marijke of Roos willen.  
-Nieuwe data voor de vergadering/ dag van het vergaderen.   

Volgende vergadering 26 juni 2019 



 


