
Notulen 20 april 2021 
Opening 

1. Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd 
2. Vraag per mail: Hoe gaan we om met NAW-gegevens 

Waarom is er niet gekozen voor een leerlingnummer. Marijke gaat hier navraag bij doen aan 
de externe partij. Privacy medewerker binnen Blosse kan hier ook antwoord op geven. 

3. 2e vraag per mail: zijn er afspraken over toetsen 
Het is incidenteel dat dit gebeurt. Dus voor nu laten we het hierbij. 

4. Nationaal plan onderwijs: Er komt geld van de overheid naar alle scholen voor ondersteuning 
naar aanleiding van mogelijke achterstanden bij van kinderen door de corona crisis. 
Kindcentrum de Vaart maakt een schoolscan voor wat nodig is en stelt dan een plan op. Plan 
moet verantwoord worden, komt verder in de volgende vergadering. 

5. Verkiezingen GMR: Ieder kiest twee namen en zet dit voor 10 mei in de app. 
6. Ingekomen stukken zijn er niet. 

Mededelingen directie 
1. Stand van zaken corona: 2 leerkrachten met corona en leerlingen gehad. 3 klassen zijn in 

quarantaine geweest. Reactie van ouders is goed. Soms is er lesuitval omdat collega’s getest 
moeten worden. Er wordt dan zoveel mogelijk online les gegeven. Soms was hier wat 
onduidelijkheid over 

2. Financiële situatie kinderopvang BSO wordt op woensdag samengevoegd met kinderopvang 
en dat scheelt dan 1 pedagogisch medewerker. Om financieel goed te kunnen draaien wordt 
gekeken naar verschillende scenario's en wat nog rendabel is. Een collegamanager komt 
meedenken om het financiële plaatje helder te krijgen en een plan op te stellen. Dit wordt 
ook gedeeld met de Vaartraad als er meer bekend is. 

3. Plan opening BSO: Maatregelen zijn genomen, deze werden ook al gehanteerd in de 
noodopvang. Als er meer kinderen zijn op een dag wordt de groep opgesplitst. Zo blijven ze 
evengoed in een kleine bubbel. 

Placemat MR-stukken 

• Is besproken en staat in de onedrive bij de volgende vergaderingen 
Notulen GMR/CCR 

• Geen bijzonderheden  
Formatie groepsindeling 

• Er is uitgelegd waarom er gekozen wordt voor 10 groepen. Financieel kunnen we dit dragen. 
Vakantieplanning 2021/2022 

• Is besproken en geen bijzonderheden 
Werkverdelingsplan / werkdruk evaluatie 

• Is besproken 
Beleid veiligheid en gezondheid 

1. Afkortingen eerst voluit schrijven met tussen () de afkorting 
2. Storingen worden doorgegeven aan directie. Nu kunnen alleen leidinggevende, GGD en 

klusjesmannen dit bekijken. 
Vragenronde 

• Geen vragen 
 


