
Notulen Openbare DMR vergadering Liduina Juno d.d. 08-09-2021

Locatie: Juno
Aanvang: 19.30 uur

Aanwezig: Silvia, Edith, Wladimir (namens GMR), Suzanne (toehoorder), Alice, Lenneke
(toehoorder), Franka. Marieke
Notulist: Marieke

1. Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd.

2. Wladimir vanuit de GMR:
● Debbie (bovenschools directeur) geeft aan tevreden te zijn over haar indruk.
● Overal zijn nu CO2-meters. Binnenkort worden ze ingezet, indien nodig.
● Er zijn geen besmettingsgevallen. Na 20 september pas weer handelen.
● Er is geen subsidie meer voor spoed testen. Het bestuur gaat vouchers inkopen.
● Intentieverklaring (samengaan scholen met Twijs): besluiten worden door de GMR

genomen.
● Kwaliteit onderwijs:doel is om in februari 2022 de herstelacties gereed te hebben op

het Juno. Debbie geeft aan dat ze er vertrouwen over heeft.
● Het Juno geeft ouders ruimte om zich over het inspectierapport te laten informeren

door Silvia.
● Er zijn weinig inschrijvingen. Vooralsnog is dit niet reden tot zorgen. Op andere

scholen zie je dit ook terug.
● Vacatures: op onze scholen zijn relatief minder vacatures dan op andere scholen.
● De nieuwe website is als “live”. Het is een website alleen voor het Juno.

3. Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage
Vanaf 1 augustus mogen kinderen niet meer uitgesloten worden van activiteiten als de
ouderbijdrage niet betaald is. Ook het sturen van reminders is niet meer toegestaan. Ouders
worden sowieso op de hoogte gesteld van de mogelijkheid voor tegemoetkoming.

4. Lestijden schooljaar 2022-2023
Het plan is om halverwege het schooljaar te gaan bekijken of de kleuters op woensdag ook
naar school moeten gaan. Op dit moment hebben we andere prioriteiten.

5. Ouder tevredenheidsenquête inplannen
Deze moet eens in de 4 jaar afgenomen worden. De eerstvolgende is ongeveer in maart 2022.
De schooltijden zullen hierin meegenomen worden.

6. Stand van zaken website
Zie boven.

7. Algemene informatieavond rondom inspectierapport
Deze volgt zodra het weer kan (Na 20 september). Bespreken: Waar zijn we mee bezig?, wat
zijn onze doelen?

8. Day a week school
Vraag van een moeder van school: Kunnen wij als school hier aan mee doen? (HB kinderen
kunnen dan 1 dag per week naar een school). Het is aan te raden om op de volgende
informatieavond aandacht te besteden aan HB-kinderen/-onderwijs.
Het samenwerkingsverband besteed hier wel aandacht aan. Op schoolniveau moeten we aan
een x aantal voorwaarden moeten voldoen, om mee te kunnen doen. Ook zijn er kosten aan
verbonden? We moeten eerst beslissen of dit iets is wat wij willen.

9. Rondvraag



-Silvia: Cijfers in de schoolgids waren niet duidelijk. Dit komt omdat we nog gekoppeld zijn
aan de Timor. Na 1 oktober wordt Parnassys losgekoppeld.
-Suzanne: Waar moeten de kinderen hun fiets neerzetten? Hier is bij ouders onduidelijkheid
over. Hier komt meer informatie over als de International School (in het Paulus-gebouw) daar
gevestigd is.
Ouders klagen ook over hondepoep. Helaas kan hier nu geen oplossing voor bedacht worden.
Een ludieke actie?

Volgende vergadering: 27 oktober, Juno, 19.30 uur


