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1. Opening vergadering en welkom D. Beekman. Korte voorstel ronde.  
 
2.  Vaststellen agenda: Schoolplein wordt toegevoegd.  
 
3. Mededelingen directie:  
 - Personeel geen langdurig zieke.  
 - 25 November start 1C. Mevr. Noorzai op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op de 

woensdag mevr. Berghuis. De groep start met 14 kinderen en groeit door tot ongeveer 23 
kinderen.  

 - In groep 8 komt per 1 februari een fulltime leerkracht. Tot die tijd staan mevr. Engelenburg 
en mr. Gosselink voor de groep. Het leerlab wordt tijdelijkop een andere dag door de 
dezelfde leerkracht gegeven. 

 -Er komt vanuit PPO Ommoord (PPO= project passend ommoord. Ze leren van elkaar, geven 
onderling cursussen om kennis te delen.)een RT-er die wordt ingezet binnen de 
samenwerkende scholen. Dit wordt Meneer Toet. Hij zal ingezet worden voor kinderen 
waarvoor er maatwerk/ OPP is. Het maatwerkbugdet ging eerst via PPO, nu gaat het budget 
direct naar school.  

 - Staking achter de rug. Nu kijken waar het toe leidt.  
 - IKC is achter de schermen druk bezig voor de opening om 10 januari 2020. Er moeten nog 

wat dingen in de contracten worden afgestemd.  
 
 
4. Ingekomen Post: 
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1. MR magazine 
 2. Mail over 21st century skills 
 
5. Sint/voortgang kerst 
 - Kleuters volgen sinterklaasjournaal.  
 - 4/5 wordt gescheiden ivm surprises.  
 
 -Groep 5/8 is begonnen met de kerstmusical 
 -1 t/m 4/5 vieren het in de klas.  
 
 
6. Protocol Medisch Handelen 

-Mr had besloten om de verkorte versie erop te zetten.  
 - Volgende vergadering de uitgebreide lezen en bespreken zodat die erna op de site kan.  
 
7. Schoolplein 
 Vanuit de AC is er een werkgroep schoolplein gestart. A.s. vrijdag gaat de werkgroep met 

Dhr. Goudappel in gesprek. Ze gaan een plan maken voor een nieuw schoolplein. Ze zijn druk 
bezig met fondsen e.d.  

 
8.  Rondvraag 
 - 
 
9.  Sluiting vergadering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


