
Notulen maandag 6-1-2020  
 

1. 8.30 Opening 
 

2. Ingekomen stukken  
Secretaris komt nog niet in de mail.  
Voorzitter heeft geen ingekomen stukken gekregen.  
 

3. Punten vanuit school 
- Vorderingen 4-jarig schoolplan  

Helaas nog niet klaar. Er is een werkgroep bezig in samenwerking met een 
externe begeleider om zo een format op te stellen voor alle scholen. Er komt 
één format voor heel Surplus. (6 april komt Renée hierop terug). 

- Verkiezing nieuw MR lid 
In de nieuwsbrief kenbaar maken dat we op zoek zijn naar een nieuw MR-lid. 
Anna Leeuw gaat aan het eind van het schooljaar afscheid nemen. Anna stelt 
een tekst op (Wat doet een MR lid, wat wordt er van je verwacht?).  

- Schoolplein/ meubilair  
Een aantal teamleden zijn in Wijchen geweest om meubels te bekijken. In het 
team besproken. We zijn geïnteresseerd in flexibele werkplekken. Groeps- en 
individuele tafels om aan te zitten, maar ook statafels en fietsen. In de 
studiedag van 6 januari definitieve beslissingen nemen zodat het meubilair 
kan worden besteld. 
Idee schoolplein: Bestaande zandbak weg, kuil betrekken bij het schoolplein 
(wordt nu amper gebruikt). Duin/strand doortrekken bij de bestaande duintjes.  

- Arbozaken en ziekteverzuimbeleid 
Loopt. Leerkrachten worden ziek gemeld en vanuit Surplus wordt 
gecontroleerd of directie contact houdt en of leerkrachten weer beter worden 
gemeld. Zo nodig worden leerkrachten doorgestuurd naar de Arbo arts.  
 

4. Punten vanuit oudergeleding 
- Notulen GMR 

Anna heeft Kathelijne gemaild, we wachten reactie af.  
 

5. Rondvraag 
- Verkeer rondom school. Ouders herinneren aan de situatie. Graag lopend of 

met de fiets uw kind(eren) wegbrengen. Veiligheid voor de kinderen staat 
voorop.  

- Sinterklaas besproken binnen Surplus (n.a.v. vorige notulen). Tradities 
veranderen, daar willen wij in meegaan. De wens is om aan te sluiten bij het 
Sinterklaasjournaal.  

- Volgende bijeenkomst 2 maart met klankbordgroep. Richtlijn aangeven 
posters/zelfstandigheid. Tijdens koffieochtend nieuw thema bedenken voor de 
volgende bijeenkomst.  
 

 


