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Discussie adjunct directeur. 
Er wordt al enige tijd nagedacht hoe de functie adjunct directeur kan worden 
ingevuld. De directeur is hierover nog in overleg met het MT van de school. Er 
zijn nu verschillende coördinatoren ( Taal, Lees, Reken, Gedrag, Cultuur en Link) 
aangesteld. De MR heeft aangegeven dat indien er gekozen wordt om de taken 
van adjunct directeur te verdelen dat dit niet ten koste mag gaan van de 
continuïteit van aanwezigheid van leerkrachten voor de klas en dat ook de 
docenten hier hun inspraak over hebben.  
 
Ouder tevredenheid 
Een kleine meerderheid van de ouders heeft het onderzoek ingevuld. Er wordt 
een algemeen verhaal gepubliceerd in het Gantelnieuws. Daarna wordt een plan 
van aanpak gemaakt zodat ouders voor of vlak na de herfstvakantie een 
terugkoppeling krijgen. 
 
Inning ouderbijdrage 
Ongeveer 75 % van de begrootte ouderbijdrage is betaald. Dat betekent dat een 
grote groep ouders niet betaalt maar wel profiteert van de uitjes die worden 
betaald en van de activiteiten die worden georganiseerd. De MR vind dit 
teleurstellend en blijft streven naar een volledige betaling. Alternatieven voor 
inning zijn besproken.  
 
Tussenschoolse opvang 
Er zijn op 30 mei en 14 juni evaluaties geweest met de overblijfleidsters en 
HALO Jobbing. 
De grote lijn is dat de meeste kinderen enthousiast zijn. In de bovenbouw laten 
de kinderen kritischer geluiden horen. 
De docenten geven aan dat er veel meer structuur is en minder incidenten 
plaatsvinden waardoor de kinderen rustiger in de klas komen. 
Verbeterpunten zijn : meer variatie in de spellen, minder strengheid. Het is vrije 
tijd voor de kinderen dus wat minder regels. Niet iedere dag naar het 
Luchtenburgplein. 
De MR stemt in voor de periode van 1 jaar en wil dat er evaluatie momenten 
komen. De ouders krijgen een brief waarin wordt aangeven waarom voor HALO 
Jobbing is gekozen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


