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18.00 Vergadering start
1. Notulen en actiepunten vorige vergadering (oktober 2021)
Er zijn geen opmerkingen, de notulen worden goedgekeurd en op de site geplaatst.
2. Stand van zaken rondom nieuwe directie, bezetting team, coronamaatregelen.
De belangrijkste taak op dit moment voor de nieuwe directie is de bezetting van het team zo snel mogelijk
op orde brengen. Dat is gelukt, zie punt 3.
De coronamaatregelen worden nageleefd, er wordt extra schoongemaakt en leerkrachten voelen zich vrij
om zorg uit te spreken en te delen, ze zijn vrij om te kiezen voor online contact of fysiek contact met
voldoende afstand.
De sluiting van school de week voor de kerstvakantie sluit aan bij het op één lijn handelen van alle
basisscholen binnen Abcoude.
Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor een mogelijk op handen zijnde sluiting na de
kerstvakantie en voor als we weer over moeten gaan op online onderwijs. Daarbij is speciale aandacht
uitgegaan naar de instroomgroep, die ouders zijn allemaal persoonlijk benaderd.

18.30 Directie neemt deel aan vergadering

3. Lopende zaken: personeelswerving, instroomgroep.
Medewerkers werven is momenteel de lastigste klus. Maar, de klus is geklaard. Er is personele bezetting
gerealiseerd voor de instroomgroep, IB-er bovenbouw, vervanging zwangerschapsverlof en vakdocent
Engels voor de groepen 1 /2 binnen de reguliere formatie en een klassenassistent onderbouw via de
NPO-gelden.
In de instroomgroep zullen er 15 - 20 kleuters plaatsnemen, deze zullen instromen tussen januari en juli. Zij
zullen voor de van toepassing zijnde periode een lokaal van de kinderopvang gaan gebruiken.

4. Begroting
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Financieel directeur licht de begroting toe. De stichting staat er financieel goed voor. De reserves en
voorzieningen zijn van dien aard dat er absoluut geen zorgen zijn voor de aankomende jaren. In 2021 is er
fors geïnvesteerd, echter wel gericht en na zorgvuldige afweging.
De meerjarenbegroting laat per 2026 een enorm tekort zien, omdat per genoemd jaar de huurinkomsten
naar de Gemeente zullen gaan. De financiële voordelen komen daardoor bij ons te vervallen, echter de
lasten zijn we ook kwijt. De beheerstaken liggen dan weer bij de Gemeente.
Om het voor ons financieel toch aantrekkelijk te maken, zijn we in bespreking met de Gemeente. Wij
kunnen taken overnemen en daar moet dan een vergoeding tegenover staan. Als het plaatje helemaal
helder is, zal dit contractueel worden vastgelegd.
Misschien ten overvloede, maar er is op dit moment veel extra geld dat er over een bepaalde periode niet
meer zal zijn. Uitgelekte berichten melden dat er na de NPO-gelden waarschijnlijk een kleine financiële
verbetering volgt.

5. AVG
Terugkoppeling GDPR Check-up door Strict, het extern onderzoek rond de AVG.
Het rapport kent een aantal aanbevelingen, die o.a. zijn ontstaan door nieuwe wetgeving en modernisering.
Daar waar mogelijk wordt via de ‘strippenkaart’ (ingekochte uren) gezorgd dat de administratieve
tekortkomingen worden ingevuld, bijvoorbeeld het herzien van het verwerkingsregister.
Daar waar dit niet mogelijk is, wordt een spreker uitgenodigd, bijvoorbeeld aandacht voor extra awareness
onder de medewerkers.

6. Verkeersveiligheid, actiedagen verkeer Abcoude
De actiedagen hebben in week 50 met veel ‘blauw’ opstraat plaatsgevonden. Er is in de verschillende
bouwen aandacht besteed aan verkeersveiligheid en te voet of op de fiets naar school komen. Drie dagen is
er op snelheid gecontroleerd. Opvallend bleken de forensen die Abcoude doorkruisen op momenten dat er
klassen zich op de Broekzijdselaan richting het sporthuis verplaatsen. De eerste 2 dagen werden er duimen
uitgedeeld, maar de derde dag werden er boetes gegeven. De bevindingen worden meegenomen naar de
verder uitwerking van het verkeersplan.

7. Verduurzamingsplannen
In schooljaar 2021-2022 zal de hele school voorzien worden van LED-verlichting.
In het voorjaar gaan we kijken of er nog zonnepanelen beschikbaar zijn. Sedum op het dak wordt ook
meegenomen. Energiecontract is in oktober verlengd. vraag: Met welke aanbieder zijn we in zee gegaan?

8. Wvttk
● complimenten voor het op stel en sprong organiseren van een gezellig kerstdiner.
●

buiten schooltijd aanbieden van typecursus,
Typen is een vaardigheid die heel goed individueel, online, op een voor ieder persoonlijk passend
moment in de dag geoefend kan worden. Ouders kunnen dit zelf regelen bij een zelf te bepalen
commerciële aanbieder.

●

voedselbank
Bij een volgende actie voor de voedselbank in de communicatie aangeven dat er wekelijks verse
producten, groente en fruit, door de voedselbank wordt aangeboden.
Een lijstje voor houdbare producten, waarbij gezondheid benadrukt moet zijn, meegeven.
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Afsluiting punten met directie
9. Nabespreking
Geen bijzonderheden
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