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GMR                                      
De GMR heeft inmiddels kennisgemaakt met de nieuwe bestuurder. Er is in de GMR gesproken over de NPO 
gelden met daarbij de rol voor de scholen en de MR.  
 
Schoolkamp                     
We hebben in de teamvergadering gesproken over kamp. We hebben momenteel nog veel maatregelen 
binnen school: we mogen groepen niet mengen, mogen niet tegelijk eten etc., mogen mensen van buitenaf wel 
mee op kamp, het slapen op slaapzalen levert een probleem op. We hebben als team besloten om dit 
schooljaar opnieuw niet op kamp te gaan.  
We kijken welke activiteiten we de groepen kunnen bieden als een soort vervanging.  
 
Corona, testen en invalproblematiek   
We lopen binnen school geregeld tegen de invalproblemen aan. Er zijn momenteel erg weinig invallers 
beschikbaar, wat voor dillema’s zorgt. Hierbij is het belangrijk om goed te kijken welke keuzes het beste zijn.  
Als het goed is krijgen ook wij deze week de zelftesten op school. We hopen hierdoor preventief te kunnen 
testen om verdere verspreiding te voorkomen. Gelukkig hebben wij tot nu toe redelijk goed de besmettingen 
buiten de deur kunnen houden.  
 
Samenwerking Welluswijs             
Er is een intentieverklaring tussen Chrono en Welluswijs. Er komt een samenwerkingsovereenkomst waarbij de 
twee organisaties met elkaar samenwerken, maar een eigen organisatie blijven. Dit verloopt binnen iedere 
Chronoschool op een eigen wijze.  
Ook wij zijn met Welluswijs aan het kijken welke mogelijkheden er zijn om samen te gaan werken. Door 
bijvoorbeeld opvang en school meer samen te laten werken en te bekijken op welke manier een integratie 
mogelijk is. Hoe kun je samen een plek zijn waar het kind zich veilig thuisvoelt? Hoe integreer je onderwijs en 
creativiteit samen in een kindcentrum? 

 
NPO gelden                                  
De minister geeft aan dat er achterstanden zijn ontstaan door de Coronaperiode. Hierom komen er subsidies 
vrij om deze achterstanden te gaan verminderen. Deze subsidies zijn in eerste instantie voor de komende 2 
jaar. Het zou kunnen dat dit nog langer wordt.  
We moeten nu vóór de zomervakantie in beeld brengen waar onze leerlingen staan. Dit moet aan de hand van 
metingen en observaties. Deze metingen moeten dan over een jaar en over twee jaar opnieuw zodat je kunt 
zien of de achterstanden ingelopen zijn. We moeten vóór de zomervakantie een plan klaar hebben hoe we de 
middelen willen gaan inzetten. Het is lastig om de vermeende achterstanden in beeld te krijgen.  

 


