
Notulen 23 januari 2020 

 

Aanwezig: Julie, Marieke, Marjoleine en Angela 

Afwezig: Natascha 

 

1. Welkom 

2. Notulen vorige vergadering: 

Sabina had aangegeven nog een stukje in de nieuwsbrief te willen plaatsen over wat zij doet in de GMR. Dit 

is nog niet gebeurd. Marjoleine gaat haar benaderen. 

Vanuit de rondvraag lag er de vraag hoe het stond met de drinkflessen. Deze worden morgen 24 januari 

2020 weer uitgedeeld. Ouders ontvangen en mail over de nieuwe flessen. 

 

3. Ingekomen post: 

Geen bijzonderheden te vermelden 

 

4. Vanuit GMR:  

Geen bijzonderheden te melden en daarom sluit Sabina ook niet aan in dit overleg. 

 

5. Krimp, hoe staan we ervoor? / PR en leerlingen werving/ Opendag nieuwe leerlingen en hun ouders 19 

februari:  

Krimp 

Op 1 oktober 2019 was de telling 77 leerlingen. De laatste jaren zijn we stabiel  tussen de 70 en 80 

leerlingen. We verwachten bij de volgende telling op 1 oktober 2020 een leerlingenaantal van 73. De 

opheffingsnorm voor onze gemeente is 61 leerlingen. Er zijn dus geen zorgen rondom het aantal leerlingen 

en het kwaliteit van onderwijs. We krijgen gelukkig een kleine scholentoeslag die ons helpt om de juiste 

kwaliteit te waarborgen.  

PR 

Marieke vraagt hoe we onze PR kunnen verbeteren en meer leerlingen kunnen werven. Daarbij is genoemd 

dat de flyers en poster eerder opgehangen moeten worden. De andere school draagt deze namelijk ook al 

vroeg uit en wij zijn dan niet zichtbaar. Er wordt een bericht geplaatst op de Facebook van ‘ Aalsters 

nieuws’. We kiezen daarbij voor een tekst die prikkelt tot het bezoeken van onze school zoals ‘verruim je 

blik en kom onze school bezoeken’. We bespreken de eerste mr vergadering van volgend schooljaar de PR 

en beginnen met de voorbereidingen.   

 

6. Zwarte piet / roetveegpiet: 

Vraag vanuit OR om volgend jaar een duidelijk beleid uit te zetten en dit van te voren te communiceren 

naar de ouders. Het beleid van Stroomm zegt: “kijk naar je eigen school, de populatie en het gebied”.  Het 

beleid van onze school is dat  we het Sinterklaasjournaal volgen met de kanttekening dat we blijven kijken 

naar het dorp. Hoe we het aanpakken wordt nu in teamvergadering van Augustus al voorbesproken.  

 

7. Vanuit de directie: 



Begroting 

De begroting is nog niet definitief i.v.m de nieuwe CAO en wijzigingen in salaris en bekostiging vanuit de 

overheid. We zijn in afwachting daarvan. 

 

 

Vakantierooster 

Vakantierooster hebben we vastgesteld. We volgen het advies. We hebben nog 1 dag over, omdat we laat 

zomervakantie hebben kijken we of we 1 studiedag plus vrije dag kunnen plannen in de laatste periode die 

10 weken duurt. Voorkeur is dan voor vrijdag en maandag. 

Schoolplan 

Gelezen door MR-leden en goedgekeurd na enkele kleine opmerkingen. 

 

8. Onderhoud schoolplein 

Tessie van de Werf van Laride (een bedrijf die faciliteren in onderhoud van alle gebouwen en ruimtes om 

het gebouw van Stroomm) is langs geweest.  Er worden her en der wat tegels netjes gelegd en bij het 

kleutergedeelte komt gras. Dit wordt gedaan in de week voor de meivakantie. Goed voor het het aanblik en 

fijn voor de kinderen! 

 

9.Rondvraag: 

Er was niet duidelijk gecommuniceerd naar de ouders dat meester Peter deze week voor het laatst was. Dit 

wordt geëvalueerd met het team. 

 

10. Afsluiting 

 

11. Volgende vergadering op 2 april 2020 

Begroting als agendapunt 

 


