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Vanuit de MR, Eric Lamers, kwam er een verzoek voor een specificatie van de begroting. 

Linda H zal eerst volgende MR vergadering 14 jan 2021 even aanschuiven om de begroting 

verder mondeling toe te lichten. Contact per mail heeft niet direct opheldering opgeleverd.  

Voor de toekomst zal de begroting bij iedere start van het schooljaar in de MR vergadering 

toegelicht worden.  

Werkgroepen voortgang: Contacten via Parro gaat moeizaam. Missen toch de grote lijst in 

de hal. Linda J kijkt nog een keer in de dropbox, er moet wel overzicht zijn van de 

werkgroepen voor voorgaande jaren. Ook startnotities en evaluaties van de werkgroepen 

zijn niet compleet. Een archief op bouwen zal fijn zijn.  

Voortgang Sint: Alles loopt oke. Er is dit jaar gekozen voor een sint wissel. Meester Geert zal 

de nieuwe rol vervullen.  

Onduidelijkheid over ophoging van cadeau geld voor de bovenbouw. 3,40 is verhoogd naar 5 

euro. Linda J belt Monique hierover. Voor de kasbegroting moeten we dit kunnen 

verantwoorden.  

Voortgang Kerst: Aanmeldingen liepen niet storm. Maar kerstgroep is compleet. Er zal dit 

jaar, ivm corona,  geen diner zijn maar waarschijnlijk een kerstontbijt in samenwerking met 

lokale supermarkt. 

Verder.....  

● Carnaval voor kerst proberen op te starten.  

● Verkeersveiligheid rondom school Linda J belt met Monique. 

● ouderbijdrage bijna alles binnen. Yeah. Goed bezig Linda H!! 

● Document over samenwerking MR en OV is VASTGESTELD  

● Linda H en Maaike bespreken nog een keer de website aanpak en content.  

● De groene educatieve buitenruimte is een suggestie van Monique. Voor nu geen 

update. Laten we staan tot de volgende vergadering 


