Notulen MR vergadering woensdag 3 juni 2020:

•

Opening door Arnold

Arnold heet iedereen van harte welkom bij deze eerste vergadering van de MR sinds het sluiten van
de scholen i.v.m. het corona virus. Vanuit de oudergeleding zijn Lotte, Arnold en Marc aanwezig.
Vanuit de personeelsgeleding zijn Hedwig en Suus aanwezig. Ook Raymond is aanwezig. Laura is
afgelopen week bevallen van een dochter. Suus regelt hier een presentje en een kaart voor.

•

Notulen vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd en geplaatst op de site.

•

Evaluatie thuisonderwijs

Raymond heeft een enquête uitgezet onder de ouders van school over het thuisonderwijs en hun
ervaringen hiermee. De enquête is op dit moment door 45 procent van de ouders ingevuld. De
enquête bestaat uit een zevental stellingen met een vierpuntschaal. Ouders kunnen aangeven of ze
het eens of oneens zijn met deze stellingen. Met 45 procent invulscore biedt de enquête voldoende
houvast om een conclusie te trekken.
Hedwig en Suus geven uitleg over de opzet van het aanbod van de komende weken. Hedwig vertelt
over de leerlijnen die ze voor iedere groep heeft uitgewerkt en hoe dit in de komende weken in de
klassen wordt ingezet. Ze legt uit waarom we keuzes gemaakt hebben in het aanbod.
Er wordt door de leerkrachten geconstateerd dat kinderen niet zozeer een leerachterstand hebben,
maar dat er wel kinderen zijn met een leerstofachterstand. Daarom zijn de leerlijnen zo belangrijk, op
deze manier kunnen we de kinderen helpen om zoveel mogelijk leerstof op te laten nemen.

•

Mededelingen team

Op maandag 4 mei hebben we een studiedag gehad met het volledige team. Op deze studiedag zijn
we bezig geweest met het organiseren van alle maatregelen zodat de kinderen op 11 mei weer
konden starten. Er is in verschillende groepjes gewerkt aan de facetten: facilitair, leerstof,
informatieverstrekking. Ook hebben we een stuk Sociaal Emotioneel Leren opgepakt. Ellis heeft ons
hierin meegenomen.

•

Mededelingen directie

Raymond zet uiteen wat er vanaf maandag 8 juni in werking wordt gesteld. Vanaf deze datum mogen
alle kinderen weer iedere dag naar school. Een groot aantal van de richtlijnen/maatregelen blijft
hetzelfde.

Gym wordt door de gemeente gestimuleerd om zoveel mogelijk buiten te doen. In de gymzalen
wordt laag intensief gymmen geadviseerd. Ook moeten na iedere keer alle materialen worden
gedesinfecteerd. Het team heeft besloten om tot het einde van het schooljaar niet te gymmen in de
gymzaal, maar het bewegingsonderwijs op een andere, creatieve manier aan bod te laten komen.
De verkeerstroom van het halen en het brengen van kinderen wordt een stuk groter als vanaf 8 juni
alle ouders en kinderen weer naar school komen. Nog steeds wordt lopen en fietsen zoveel mogelijk
geadviseerd en gestimuleerd. Raymond gaat informeren of hij een stuk van de straat met
dranghekken mag afzetten zodat er meer ruimte komt voor ouders om te wachten en op anderhalve
meter te blijven.

•

Formatie volgend schooljaar

Raymond geeft uitleg over de gemaakte keuzes in de formatie. We kijken naar de verdeling van de
groepen en de bemensing van de groepen. De brief hierover gaat op donderdag 4 juni naar de
ouders.
We plannen de studiedagen voor het aankomende schooljaar:
Vrijdag 11 september
Woensdag 11 november
Maandag 11 januari
Vrijdag 12 maart
Dinsdag 6 april (SKIPOV)
Dinsdag 25 mei
Donderdag 1 juli

Onze eerste MR vergadering staat gepland op woensdag 16 september 2020. Deze eerste
vergadering zal dan vroeg starten, zodat we daarna kunnen gaan eten.

•

Sluiting

Suus

