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Mededelingen
Verhuizing naar KEC:
We zitten niet aan de parkeerplaats dus dat is perfect. Geen afleiding voor de kinderen
tijdens de les en minder geluiden.
We zitten aan de Niers kant. Als je op de onder etage zit dan kijk je tegen de dijk aan dat is
wel jammer maar vanaf de boven verdieping kijk je naar de Niers.
Nu is de vraag gesteld qua inrichting deze zaken moeten op korte termijn besteld worden
hier zijn de diverse scholen nu mee bezig.
Na de zomervakantie is de planning om over te huizen. Het verhuizen wordt uitbesteed.
Alleen de spullen inpakken moeten de scholen wel zelf doen. Omdat we nieuwe meubels
krijgen hoeft er niets van meubilair mee.
Femke / Isabel zijn aangesproken door een ouder van de MR Elckerlyc. Zij willen
waarschijnlijk een keertje met de MR’en samenzitten. Of er een overkoepelende MR moet
komen voor het KEC is nog de vraag. We denken dat 1 keer per jaar samen zitten wel goed
zou zijn, maar een MR behartigt het beleid van de school zelf en dat staat los van het
gezamenlijke gebouw waar je in zit. Dus geen overkoepelende MR maken.

1. Groepsverdeling

Kleuters
Onderbouw
Middenbouw
Middenbouw/bovenbouw
Bovenbouw

Mariëlle en Marloes
Femke en Ellen
Mandy
Brenda
Elzemiek

Alle leerkrachten blijven hetzelfde aantal uren en op dezelfde dagen werken.
2. Subsidie NPO

NPO is Nationaal programma onderwijs
We hebben al een corona subsidie gekregen om de achterstanden in te halen.
Nu krijgen we nog 2 keer subsidie verdeeld over 2 jaar een totaalbedrag van
€131.600. Het geld moet wel op de juiste manier ingezet worden, dus om de
achterstanden in te lopen.
Het plan is om het geld in te zetten om een aantal leerkracht meer uren aan te
bieden. Rekenonderwijs en begrijpend lezen versterken door cursussen te volgen.
Nieuwe materialen aanschaffen. Ook leerkrachten de mogelijkheid geven om tijd erin
te steken en daar waar nodig inhuren van extra mensen.
3.

Vakantierooster en planning studiedagen
Studie dagen inplannen aan de start van het nieuwe schooljaar. Dus de eerste
maandag en dinsdag. Hier denken alle scholen die verhuizen naar de KEC over na.
Ze willen dan ook onderwerpen bespreken die overkoepelend zijn.
Ron vraagt of er nog een open dag wordt georganiseerd maar dit is afhankelijk van de
Corona situatie. We hopen dat het mogelijk is op 1 of andere manier.
Morgen komt de werkgroep bij elkaar voor de nieuwe naam voor de Maria Goretti
school. Er zijn ook een aantal namen aangedragen door de ouders.

4.

MR subsidie.
Print kosten en administratie kosten cq materialen gebruik € 20,- pp.
Etentje met de MR zal nog lastig gaan zeker omdat je niet 1 gezin bent. Misschien
kunnen we een bon voor uit eten bij de lokale ondernemers regelen per persoon.
Stans zal de vergoeding voor de print kosten en administratie kosten in orde maken.
Ze gaat ook kijken voor de bonnen (€30 pp).

5. Rondvraag:
Vraag van Ron: Er is nog een zitmaaier en tuingereedschap waar gaat dat heen na de
verhuizing. De zit maaier is inmiddels weg deze is naar Toon dit was al geregeld met
Theo toentertijd. De andere spullen zijn als het goed is nog aanwezig.
Je hebt ieder een eigen schoolplein dus dat is verantwoording van de school.
Je hebt ook gezamenlijk ruimtes en plaatsen. Er komt waarschijnlijk ook een “hoofd
conciërge”.

