
 
 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 22 februari 2021 – 19.30u 

Aanwezig:  Judith v. Bakergem (MR), José Meijers (MR), Femke Besselink (WI), Lourien de Buck (WI), Niek Peene 
(WI), Francis Klein (team), Ruud van Leerzem (directeur/notulen). 

m.k.a. Carolien Jongepier. 
 

Verslag:  
 

1. Welkom  
 

2. Verslag 19 november 
- Marina vd Giessen vragen voor volgende vergadering (11 mei). 
- Schoolbegroting 2021 is inmiddels met akkoord gepasseerd. 
- Verder akkoord 

 

3. Evaluatie LockDown en andere coronamaatregelen 
- Algemeen positieve ervaring. Meer info, meer contact (ook online), meer duidelijkheid. 
- In groep 3 wordt er veel gevraagd van de ouders. We hopen niet dat het ooit nodig zal zijn, maar in dat geval toch 

behoefte aan meer ondersteuning en begeleiding. 
- Aan team de vraag om een volgende keer nóg meer info te geven (ook via het werkschema van de kinderen). Aan 

de ouders de vraag om er meer op te vertrouwen dat kinderen goed weten wat ze hoe moeten doen. 
- In NIEUWSBRIEF info over vordering en ontwikkeling van de kinderen a.g.v. de LockDown. 

 

4. Voortgang benoeming nieuwe directeur 
Er zijn twee gesprekken gevoerd.  
Met één kandidaat volgt een tweede gesprek, maar het gevoel over deze kandidaat is positief.  
In de loop van de volgende week is er meer duidelijkheid. 
Mocht deze kandidaat toch afvallen, dan volgt er een externe procedure. 

 

5. Verwachtingen rest van het schooljaar 
Op dit moment is er nog veel niet mogelijk.  
Als er in juni of juli meer ruimte komt liggen de plannen voor o.a. schoolreis en schoolkamp klaar.  
Ook wordt er nagedacht over alternatieven voor het geval dat toch niet door kan gaan.  
Dat geldt ook voor het afscheid van groep 8. 
In volgende NIEUWSBRIEVEN worden ouders hiervan op de hoogte gehouden. 

 

6. WVTTK/rondvraag 
• Parkeerkaarten ouders worden nog gebruikt. Er is nog niets duidelijk over een vervolg.  

Ruud neem binnenkort contact op met de gemeente Veere.  
Ook voor de andere vergunningen en kraskaarten. 

• Ouderbijdragen nieuwe schooljaar opnieuw afhankelijk van het saldo einde schooljaar. 
• In de NIEUWSBRIEF melden dat de vervallen studiedag in principe niet op een ander moment wordt ingepland. 

 

7. (Alleen MR) Concept vakantierooster 2021-2022 
• Grotendeels van bovenaf bepaald. 
• Vrije keuze voor 3e Pinksterdag en aantal studiedagen. 
• Advies MR om 2x vrije middag op te nemen voor herfst- en voorjaarsvakantie.  

Voorstel wordt overgenomen. 
• Vakantierooster akkoord en binnenkort in de NIEUWSBRIEF gemeld 

 

Volgende vergadering:  11 mei 2021:  
- organisatie 21/22. 
- info Marina vd Giessen over verantwoordelijkheden GMR en MR. 

 


