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Deelnemers

● Hans Jansen HJ Directeur
● Jasmijn Valkenburg JV Leerkracht
● Linda Fokker LF Leerkracht
● Shanna Klijn SK Leerkracht
● Maxine Klesman MK Ouder
● Marouane Iqrarouch MI Ouder
● Sidney Rouwenhorst SR Ouder
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1
Het vertrek van Jaco en de aanstelling van Hans Jansen als directeur
tot er een nieuwe directeur is gevonden SR / HJ

Hans heeft zich aan de OMR voorgesteld en kort zijn achtergrond en ervaring met het
onderwijs en kinderen/jongeren omschreven. Hij zal 4 dagdelen op school aanwezig zijn en
zal zich niet meer alleen op de interim taken richten, maar als nieuwe directeur zal hij ook
op de bredere directietaken op zich nemen. Hans blijft tot er een nieuwe directeur is
gevonden, maar in ieder geval tot er 1 April 2022.

Daarna heeft de OMR zich voorgesteld.

Er zal nu een benoemingsadviescommissie (BAC) worden samengesteld, waarin
Marouane Iqrarouch names de OMR zal plaatsnemen. De BAC heeft de opdracht,
gebaseerd op het opgestelde profiel, om advies uit te brengen over de mate van
benoembaarheid van een kandidaat voor de functie.

De vacature voor de nieuwe directeur zal voor de kerstvakantie worden geplaatst.

2 Corona update en maatregelen in en rondom de school SR / HJ

Hans geeft aan dat we lange tijd weinig besmettingen hebben gehad, maar
dat het de laatste weken toch oploopt. Sommige klassen hebben daardoor
ook thuisonderwijs gehad.

Hans en de MR zijn het eens om de maatregelen nog een kort te
vermelden in de eerstvolgende Pijlsnel, met name:



- wat te doen bij symptomen;

- wat te doen bij een positieve zelftest en/of positieve test bij de GGD;

- wanneer een leerling thuis moet blijven;

- wanneer een hele klas thuis moet blijven; en

- wanneer een leerling/klas weer naar school mag komen.

De MR hoopt dat de ouders, de leerkrachten en directie elkaar met
wederzijds respect blijven benaderen.

3 Rondvraag en sluiting SR

Geen verdere vragen.


