
Datum : Donderdag 13 oktober 2022                        

Aanvang: Begin vergadering 19.30 uur. (De vergadering is openbaar)  

Locatie : OBS De Klimop te Dreischor.  

Aanwezig: Martine, Femke, Isabel, Tim. 

Dijanta, Corina, Chantal, Larissa, Linda, Melanie, Fleur, Ali. 

 

1. Brainstormen OR en MR over hoe we de school beter neer kunnen zetten, profileren? 

- Website: verhaaltje docenten. 

- Ouders die iets vertellen op de website. 

- Kinderen iets laten vertellen. 

- Facebook weer meer gebruiken zie onderstaande. 

- Kibeo samenwerken. 

- Krantenartikelen op de website. 

- Evenement aan maken: markt. 

- Brieven vanuit school ouderparticipatie. 

- Jonge wolven of andere schilders workshop laten geven.  

- Samen met Crescendo Kerstverhaal (scrooge), en ouders betrekken. 

- Dorp/inwoners ook meer betrekken. (ouders met kinderen die nog niet op de klimop 

zitten) 

- Schooltuin voortzetten. 

- Gezonde school, meer uitdragen. 

- Pannenkoeken dag i.s.m. met school. 

- Kinderen weer wat meer laten doen qua voordrachten ed., ouders uitnodigen. 

 

2. MR: Notulen vorig overleg MR 

Vanuit de Dorpsraad aanvraag gedaan extra subsidie voetbalkooi. (€ 1000); nadere info volgt. 

Wellicht nog iets extra via een ander potje vanuit het dorp. 

Oproepje Kletskop in netwerk andere godsdienstige stromingen en daar iets over willen 

vertellen in de klas. 

Ouderbijdrage discussie tijdens de ouderavond. Beslissing MR. € 45 per kind. 

Woensdag 21 sep een schoolscan uitgevoerd. Om te kijken naar de luchtkwaliteit in de 

school.   Obase heeft een subsidie (toezegging) ontvangen. Er moet wel het e.e.a. aangepast 

worden om de ventilatie/kwaliteit te bevorderen in De Klimop. 

3. GMR: navraag vanuit het TEC (Taal Expertise Centrum).  

Online werkomgeving GMR en MR. Lijst secretarissen opgesteld voor onderling contact. MR 

cursus november/december. GMR ontmoet binnenkort de Raad van Toezicht van Obase. 

Radar en VPC Tholen gaan in januari fuseren. 

Hoe is de vervanging geregeld de komende tijd met de oplopende corona en groep? 

 

4. Ouders: 

N.a.v. de  Ouderavond paar kritische vragen over hoge bedragen m.b.t. de schoolreis. 

 

 



Directie: 

Er wordt een subsidie aangevraagd om de basisvaardigheden van de leerlingen verder te 

verbeteren. Het plan van aanpak moet voor 1 december worden ingediend. Ter kennisgeving 

naar de MR gestuurd. 

 

5. Evaluatie schoolreis: Leuke dag geweest voor alle kinderen. Wel wat spullen van kinderen 

kwijtgeraakt 

 

6. Evaluatie ouderavond: Goede opkomst. Iets meer bovenbouw dan onderbouw. Wellicht 

volgende keer splitsen? OR en MR ook een woordje volgende keer; afstemmen met Andre. 

 

7. Het ‘Eten en drinken protocol’ wordt goedgekeurd. Bij traktaties wordt gestreefd naar iets 

gezonds, maar iets lekkers mag. Bij activiteiten zoals Pasen en Sinterklaas ook iets lekkers, 

maar hier ook met mate. 

 

 

8. Coronaprotocol: sectorplan Covid-19. Ter kennisname. 

 

9. Ingekomen post: niets. 

 

 

10. Volgende vergadering: 7 december i.p.v. 14 december. 13.00 uur. 

 

11. Rondvraag:  

Nog even kort gesproken over de meldcode kindermishandeling. Welke stappen 

docenten/ouders/omstanders kunnen zetten. Je kunt ten alle tijden advies inwinnen bij 

Veilig Thuis Zeeland, dat kan anoniem. (0800-2000) 

 

12. Sluiting. 


