
 

 
 
 
 
 
 

Datum: Dinsdag 19 april 2016 

Aanwezig: Marc,  Merel, Rafin, Ritish, Arnika 

Afwezig - 

Notulist: Renate 

  

 

Punt Besproken Actie 

Notulen vorige 
vergadering 

 Fietsenhok; vorige week is er in de DOP 
een bijeenkomst geweest. Iemand 
vanuit de gemeente was 
aangeschoven. Een aantal ouders/ 
buurtbewoners waren ook aanwezig. 
Er werd duidelijk aangegeven dat zij 
het fietsenhok willen verplaatsen. Er is 
namelijk geen overleg geweest.. de 
bewoners vonden het geen stijl dat het 
fietsenhok bleef staan. De 
wijkteammanager is rond de school 
gaan lopen om te kijken wat een goede 
plek zou zijn. Het laatste woord is nog 
niet gesproken. Wordt vervolgd! 

 Schimmel kleedkamers; Marc heeft 
weer contact gehad met iemand van 
de gemeente. Drie weken geleden zou 
het 1 en ander kortgesloten worden. 
Marc heeft nog geen reactie gehad. 
Wordt vervolgd. 

 Co2 meter; de ventilatie staat nu 
standaard op 3. In het begin had Merel 
wel wat groen. Renate en Merel 
hebben de laatste weken veel oranje 
en rood. Wat nu? Gemeente/ GGD 
inschakelen!! MR neemt actie. 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

Arnica 12 mei profielschets  

Mededelingen 
directie 

 Vervangingen; Nikki wordt vervangen 
door Michelle op de ma, di, wo en vr. 
op do steeds een andere invaller. De 
verschillende invallers zorgt voor 
onrust. 
Patty start na de vakantie weer in 
groep 7. 
Invalster kleuters blijft tot eind 
schooljaar. 

 Vervangingen; onderwijsassistenten 
worden nu ook ingezet voor kortdurig 
inval vanuit de invalpool. Mag dat? 
Marc legt uit hoe en wat. 

 RI&E; risico inventarisatie en evaluatie. 
Het bestuur kwam er achter dat het op 
geen enkele school in orde was en 
heeft dit aangescherpt. Tussen dec en 
april is er de mogelijkheid geweest tot 
een inventarisatie. Daaruit kwam een 
plan van aanpak. Marc legt  het 1 en 
ander uit. Er is veel op orde, maar er 
zijn ook verbeterpunten. 
De 1e4 bladzijden doen Merel en 
Renate. De andere Rafin en Ritish. 
Uiterlijk woensdag (morgen) 20 april 
aanleveren bij Marc. 

 Voorkeur teamleden volgend 
schooljaar. Wie wilt welke groep. Ook 
is er input voor het beloningsbeleid 
gevraagd. 

 

CMR/GMR Nog geen notulen  



 

 
 
 
 
 
 

 

Rondvraag    

   

Volgende 
vergadering 
(31 mei 2016) 

 Beloningsbeleid 

 Jaarplan 

 Formatie  

 


