
1. Vergadering MR 't Span

Datum : 08-09-21
Aanwezig : Gert Jan Riemers (directie), Maryanne Wittink, Ester Tijsen,

Kelly Jansen, Siegrid Beneker (oudergeleding) en Adinda
Lont (oudergeleding)

Afwezig : Arnoud Vooijs (oudergeleding) en Johan Bouwhuis
(oudergeleding)

Locatie : ’t Span
Tijd : 15:00 uur

Agenda

1. Opening, kennismaking en goedkeuren vorige notulen.

Siegrid heet iedereen welkom. Er volgt een korte voorstelronde van alle leden
en directeur.

De notulen van 17 juni 2021 zijn goedgekeurd.

2. Ingekomen stukken

Siegrid neemt InfoMR mee naar huis en geeft hem door aan Adinda.

3. Intenties bestuur Surplus en Kopwerk samenwerking scholen en kinderopvang

De bestuurders van Kopwerk en Surplus zijn van mening dat er een
kindcentrum moet komen in het gebouw. Dit vraagt een nauwe samenwerking
tussen de beide scholen in het gebouw en het
kinderdagverblijf/peuterspeelzaal.
De aanleiding is om elkaars kwaliteiten en kennis te benutten en dit in te
zetten voor de ontwikkeling van alle kinderen in Den Oever.
Er is een werkgroep geformeerd: een directeur van Surplus, een directeur van
Kopwerk, bestuurder Surplus, bestuurder Kopwerk, bestuurder KDV Hollands
Kroon, directeur de Branding en directeur ’t Span.
De werkgroep gaat met elkaar in overleg en kijken hoe subsidies ingezet
kunnen worden. Over twee a drie weken komt de werkgroep bij elkaar.
Er is een verkennend gesprek geweest met bestuurder KDV Hollands Kroon,
directeur ’t Span en directeur de Branding.

Gert Jan houdt de MR op de hoogte.

4. Bijpraten corona

De maatregelen zijn hetzelfde gebleven, behalve dat de leerlingen van groep
1-2 door hun ouders tot de deur gebracht mogen worden.
Ouders geven wel aan dat ze eraan gewend zijn, maar zouden ook graag een
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kijkje in de klas willen. De persoonsgeleding noemt het op bij het team om
foto’s en filmpjes te sturen via Social Schools.

We wachten de nieuwe persconferentie af.

Inzet van de NPO-gelden: Er is 1 fte geroosterd voor extra ondersteuning
door een leerkracht. Ook is er 5 dagen een onderwijsassistent aanwezig.
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (cognitief (uitstroom naar
boven of beneden) en sociaal gebied) krijgen extra aandacht.

5. W.v.t.t.k.

Kelly doet een opzet voor data.
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