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1 Notulen van 6 december: zijn aangepast en bij deze vastgesteld en kunnen op de website.
2 Rapporten: worden aangepast, zodat ze beter aansluiten bij de methodes. Misschien nog
een goed idee (voor zover nog niet gedaan) om ouders mee te laten lezen. 17 Februari gaat
het (nieuwe) rapport mee. Voor groep 3 t/m 8
3 SOP: Samen met SWV-update gedaan. Er is een kleine toename in het aantal
zorgleerlingen, maar er zijn geen grote wijzigingen.
4 Meubilair: hele school is toe aan nieuw meubilair. Er is een werkgroepje dat zich als eerste
hierover gaat buigen. En er komt een expert die een stukje begeleiding zal geven.

Vraag OG wat gaat er met het oude meubilair gebeuren? Idee: verkopen aan ouders en het geld
komt ten goede aan iets voor de kinderen. Of naar een verzamelpunt dat het kan sturen naar een
land waar meubilair hard nodig is. In 2023 realisatie. Wellicht voor de kleuterbouw eerder i.v.m. het
speelleerplein.
Verbouwing: woensdag 19 januari is er een overleg met Thera (huisvestings-manager bestuur) met
de groepen 1,2,3, gaan we kijken en bespreken de wensen en de mogelijkheden.
8 februari en 8 maart gaan we in een teamsessie de mogelijkheden bekijken wat betreft de
organisatie voor schooljaar 22-23.
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5 GMR en post geen mededelingen.
6 Artikel: over nieuwe verdeling van het geld voor het PO heeft gevolgen dat je een half jaar
minder geld hebt te besteden. Heeft dit gevolgen voor de school? Er wordt aangegeven dat
KPOA een reservepotje heeft en zo nodig kan bijspringen. Lizanne neemt het nog mee naar
de GMR.
Antwoord Desiree na overleg bestuur:

•

De verandering van het ministerie om financiering van schooljaar naar kalenderjaar door te
voeren is al een hele tijd bekend. De afboeking van deze vordering is daarom ook verwerkt in
de begroting over 2022 van KPOA. Deze begroting wordt de komende weken besproken
binnen de GMR en de Rvt.
De MR hoeft zich geen zorgen te maken over de financiële gevolgen voor KPOA.
Er is nog onduidelijkheid over of het geld later wel te besteden is of dat het geld wat je in dat half
jaar mist niet echt weg is en te puzzelen is het wel gelukt om het gat te vullen in de OB.
•

7 Personele zaken:

Er zijn uitdagingen over de invulling van de vacaturen die er voor de vakantie is uitgegaan. Helaas
geen invulling, maar door intern te schuiven toch kunnen oplossen. Binnen het bestuur wordt er
nagedacht om te kijken of er mogelijkheden zijn voor de toekomst om de moeilijke invulling beter
gevuld te krijgen.
Er is wel weer meer uitval i.v.m. zieke of besmette collega’s

Er is een transitie op komst van Ib’ers. Wisseling van de wacht i.v.m. laatste stukje loopbaan. Er komt
straks een overname en er is een overgangsjaar.
Desiree is begonnen aan een 2 jaar durende studie om zich nog verder te verdiepen in leiderschap en
onderwijs.
Kascontrole is geweest en nu akkoord.

