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Datum: 19 mei 2020 (aangepaste vergadering ivm alle corona veranderingen) 
Locatie: CBS Holk. 
 
Voorzitter: Dagmar  Secretaris: Kristel 
Aanwezig: Marieke, Rianne, Anita, Mirjam, Dagmar, Kristel, Kees 
Afwezig: - 

 
1. Welkom, opening en mededelingen 

 
2. Kees; plannen vanaf 1 juni (organisatie en inhoudelijk) 

Vanaf 8 juni basisscholen weer helemaal open. Even afwachten wat daar aan restricties over komen.  
Wel de persoonlijke gesprekken doen met de ouders van kinderen waar dit noodzakelijk is. De overige ouders 
zou je even kunnen videobellen. Hier duidelijk over communiceren met de ouders. 
Uitzoeken of er een communicatie/app is voor de school die het zo makkelijk mogelijk maakt om foto’s en 
informatie uit te kunnen wisselen tussen ouders en leerkrachten. Er wordt al getest binnen de Stichting met 
Parro en met de connect-app.  
Hoe gaat dat straks met de afstand bewaren tussen leerkracht en leerling als de klassen weer helemaal vol zijn. 
Alle leerkrachten zijn er, alleen Marieke werkt juist op woensdag. 
Ongeveer 8 tot 10 kinderen zijn er niet vanwege risico-groep thuis. 
Hoeksteen blijft tot zomervakantie in de 2 lokalen. Daarna andere bestemming daarvoor. 
Het meubilair dat uitgeleend was, is terug gevraagd. En komt vanaf de zomer terug. 
Komende week het protocol voor deze nieuwe periode rond zien te maken. 

3. Kees; Bijzondere activiteiten rond groep 8, afsluiting schooljaar enz 
Wel verder met de musical voor groep 8. Kijken hoe dit uit te voeren is; live, video, externe ruimte? Laatste 
week van de schoolvakantie. Ook aan het kijken voor een nachtje slapen op school.  
Activiteiten voor de andere klassen worden door AC bedacht en uitgewerkt. 

4. Kees; ontwikkelingen in de formatie 
Formatie straks 8 klassen van Holk, 2 doornsteeg klassen, 1 verhuurd en 1 opslag. 
Financieel nog steeds geen duidelijkheid, uiterlijk 1 juni. Met MT al wel een plaatje gemaakt. Bovenbouw wordt 
kleiner. 2 leerkrachten gaan Holk verlaten. Hopen dat we de 3 LIO-ers binnen kunnen houden. 2 leerkrachten 
hebben aangegeven graag op Doornsteeg te willen werken. Deze klassen starten in september al als aparte 
klassen, maar wel in het Holk gebouw. 

5. Vraag 2de rapport 
Doen we een 2de rapport dit jaar? En hoe ziet dit er dan uit? Wel een vorm vinden in het rapport. Nog kijken 
hoe dit vorm te geven, per unit bepalen? 
Cito’s worden uitgesteld tot september, zoals het er nu voor staat. 

6. Afsluiting 
Kees houd contact met Dagmar als de formatie rond is of er andere belangrijke wijzigingen zijn. 
Volgende vergadering 11 juni om 19.30 online. 
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