
Notulen MR vergadering dinsdag 3 november via google meet. 

Aanwezig: Sarina, Sandra, Andrea, Dennis, Wendy en het eerste deel van de vergadering 

Annemiek.  Afwezig: Susan. 

 

Notulen: Sandra. 

 

1. Mededelingen directie. 

 

Annemiek heeft de begroting voor volgend jaar gemaakt en ingeleverd. Deze moet 

goedgekeurd worden door het bestuur, daarna kan het gedeeld worden met de MR. 

De MR moet geïnformeerd worden. De GMR moet goedkeuring geven. Wat betreft 

de werkdrukgelden: Hier moet de PMR van de school goedkeuring geven. Het doel is 

om te in ieder geval te investeren in een nieuwe taalmethode en we gaan 

onderzoeken wat we gaan doen met Wereldoriëntatie. Ook is het de bedoeling dat 

we volgend schooljaar voor rekenen voor groep 3 en 4 een nieuwe methode 

aanschaffen. De overige groepen werken met snappet. 

 

Formatie. 16 november heeft Annemiek een formatiegesprek bij Sarkon. Tijdens de 

1 oktober telling zijn we t.o.v. vorig jaar met 6 leerlingen gedaald tot 200 leerlingen. 

In januari komen er in ieder geval weer 4 leerlingen bij. Marlou gaat eind januari met 

zwangerschapsverlof. Annemiek is druk bezig met het regelen van vervanging. 

 

IKC. 30 september hebben we een gezamenlijke teamvergadering gehad met de 

Keet. We hebben nagedacht over welke richting we samen op willen gaan. Annemiek 

is vorige week gestart met de opleiding tot IKC directeur. 

 

Corona. Van ouders hebben we tot nu toe geen klachten gehoord over onze aanpak. 

Ook hebben we vrijwel nog geen uitval van leerkrachten gehad. We hopen dat dit zo 

blijft! 

 

Feesten. Wat betreft Sint Maarten volgen we de richtlijnen van de veiligheidsregio. 

We stimuleren niet om langs de deuren te gaan. Op school besteden we wel 

aandacht aan 11 november en maken we een lampion. 

Sinterklaas kan ook doorgaan. Sint komt met twee pieten. We hebben geen intocht 

buiten op het plein. Sint zit op het podium van de gymzaal en blijft daar ook zitten om 

zo de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen. We beginnen met een gezamenlijke 

opening en daarna komen we per klas bij Sint. 

Kerst. Dit jaar kunnen we niet naar de kerk. We denken nog na over de verdere 

invulling van het vieren van Kerst op school. Misschien een kerstontbijt of kerstlunch. 

Vrijdag 18 dec. is de hele school om 12 uur uit.  

 

2. Protocol Leerlingenvervoer. Protocol is goedgekeurd. 

 

3. Ouderbijdrage. Alle ouders van nieuwe leerlingen hebben een rekening van €40,50 

gehad. Van de 24 nieuwe leerlingen is er al voor 17 leerlingen betaald. De ouders 

van kinderen die vorig jaar ook al op school zaten hebben een rekening gehad van 

€20,50. Van deze 181 kinderen is er al voor 135 betaald. Eind november ontvangen 



de ouders die nog niet hebben betaald een reminder. Mensen die in januari nog niet 

betaald hebben worden door Annemiek dan persoonlijk benaderd. 

4. Enquête Communicatie. Er zijn inmiddels 81 van de 130 enquêtes retour gekomen. 

Dennis gaat de enquêtes analyseren en zet de gegevens in een excel bestand. 

Daarna kunnen we de gegevens terugkoppelen aan de ouders en eventuele 

verbeterpunten opstellen. 

5. Training rots en water. Deze training is inmiddels afgerond. De trainingen zijn goed 

verlopen en door iedereen als positief ervaren. Sarina heeft als IB ‘er alle trainingen 

bijgewoond en heeft dit als heel leerzaam ervaren. We kunnen jaarlijks (of 

tweejaarlijks gelet op de behoefte) een oproepje doen aan ouders of zij hun kind 

hiervoor willen aanmelden. De training wordt vergoed door de Gemeente Hollands 

Kroon met een verwijsbrief van de huisarts. 

 

Na de feestdagen gaan we een nieuw MR lid werven om volgend schooljaar de plek van 

Wendy in te nemen.  

De oudergeleding van alle MR’en binnen Sarkon hebben een nieuw GMR lid gekozen: Mike 

Timmer. Vanaf dit schooljaar neemt ook Wendy van Hooff deel aan de GMR.  

 


