Notulen MR-vergadering 28 oktober 2020 14.00 – 15.30 uur
Aanwezig in Google Meet:
Elsabeth van Boekel, Jaap Kralt, Noor Pelgrim (P-MR),
Jeannette Kemp (Bevoegd Gezag), Steven Slijper (voorzitter, O-MR),
Hubert van Aalderen (secretaris, O-MR)
1. Corona
Docente besmet, aantal zieken in groep 8 neemt mondjesmaat toe.
4 docenten in quarantaine, groep 8 krijgt thuisonderwijs. Jeannette heeft
contact gehad met GGD. Ouders groep 7 (ivm regelmatige
samenwerking) & 8 via Parro geïnformeerd. Preventieve sluiting wordt
besproken. Steven spreekt namens ouders uitdrukkelijke wens uit de
school zo lang mogelijk open te houden.
In overleg wordt besloten de tests van de leerlingen uit groep 8 af te
wachten en uiterlijk na enkele dagen de situatie opnieuw te bezien.
Na de MR vergadering zal het team inventariseren of de docenten zich
comfortabel voelen om fysiek onderwijs voort te zetten.
Preventieve maatregelen worden besproken.
2. Integraal Huisvestingsplan (update)
Tekeningen liggen bij gemeente. Stichting kan pas voort met tekeningen
als bestemmingsplan is aangepast om de gymzaal uit te huizen.
Wethouder wil momentum houden ivm aankomende
gemeenteraadsverkiezingen en mogelijke collegewijzigingen. Ook
gesprekken met Partou geweest, willen niet investeren in bouw.
Daarmee gaat stichting op zoek naar andere opvangpartner als Partou of
Op Stoom
3. Terugkoppeling inspectiebezoek
Digitale kennismaking met nieuwe inspectrice en bezoek over de staat
van onderwijs. Met name vraag naar speerpunten met betrekking tot de
ontwikkelingen in het onderwijs en hoe docenten hierin te betrekken.
Daarnaast hoe achterstand in onderwijs te voorkomen

4. Terugkoppeling OV jaarvergadering/ouderbijdrage
Geen deelnemers, wel 1 reactie van ouder over spenderen
ouderbijdragen (bij gebrek aan uitgaven als schoolreisjes). Tot
tevredenheid van ouders wordt de bijdrage aangewend voor nieuwe
chromebooks en een geluidsinstallatie.
5. Jaarplan/schoolplan/schoolgids
Wordt meegenomen naar de volgende vergadering zodat de O-MR
gedegen kennis kan nemen
6. Personeel
Er wordt zwangerschapsvervanging voor Saskia gezocht
7. Ouderenquete
Waaronder roostering. Consequenties van evt uitslagen voorbesproken.
Vanwege Corona-communicatieverkeer en eventuele sluiting is een
enquête nu niet opportuun. Zodra de rust weerkeert wordt de enquête
verzonden inclusief een vraag over de tevredenheid met huidige
lestijden
8. Pietenbeleid
Gelezen, geen commentaar
9. Rondvraag
Hubert: volgende vergadering as vrijdag 15.15 uur
Elsabeth: geen opmerkingen
Noor: weer geheel terug, neemt na vrijdag haar P-MR rol weer formeel
over van Jaap

