
Notulen 09 februari 
 
*Eigen functioneren MR (vanuit het jaarplan MR) 
- we vinden het een bijzondere vraag om over ons eigen functioneren. We spreken er even 
over. Machteld heeft een vergelijk. Haar wedervraag is: krijgen wij voldoende informatie om 
te kunnen handelen? 
Signaal zou van buitenaf (de andere ouders) moeten komen. 
We communiceren open naar elkaar en weten elkaar te vinden als het nodig is. We kunnen 
als het nodig is op korte termijn vergaderen. Online/offline maakt hierin geen verschil. 
 
*Reacties brief invulling verlof juf Lisa. Er waren een aantal reactie van ouders uit groep ⅘. 
Met deze ouders is online gesproken samen met de leerkracht. Zorgen zijn uitgesproken, de 
gesprekken zijn prettig verlopen. Het is goed om te zien dat er rust in de groep is. De 
onderwijsassistente heeft een goede klik met de klas. Ze is tijdens de online lessen 
ingewerkt door de meetings bij te wonen. 
 
*Begroting schooljaar 2020-2021 (was vorige meeting nog niet beschikbaar) 
De begroting is nog niet klaar. Het gaat om de gewone begroting. Directeuren krijgen meer 
inzicht in de eigen financiële situatie 
 
*MR lid werving -> Nieuwsflits Kriekenhof 
Informeren over wat de MR doet (algemene stuk) en een kort woord van degene die 
afscheid neemt. Marc beschrijft zijn reden om in de MR te gaan en zijn behaalde resultaat. 
Nieuwsgierigheid wekken. 
Eind februari hebben we dit af, dan kan het mee met de info van maart. 
 
*Lokaal van de toekomst: er is nog geen zicht op een directe invulling. 
 
*Financiële situatie van de Stichting CSG de Waard. De Stichting staat er zorgelijk voor. Er 
is een fors tekort op de begroting. Er is een plan opgesteld om te herstellen. We spreken 
over deze situatie. 
De formatiebesprekingen gaan nu al beginnen om de FTE’s in kaart te brengen. 
 
Wat verder ter tafel komt 
Bij het Krieken (per ongeluk in onze mail ontvangen) worden verjaardagen vermeld, is dat 
een idee voor De Vliet? Voorleggen aan het team. Regelgeving AVG wordt bekeken. 
 


