Notulen MR 27 oktober 2020
Locatie: vanuit huis
19.30 – 20.15 uur
Aanwezig: Daphne(voorzitter)David, Felix, Maarten, Marjolein (notulist).
Afwezig:
1. Vaststellen notulen 1 september 2020
Notulen zijn goedgekeurd.
2. Ingekomen post
Geen ingekomen post
3. Corona-tijd
We merken dat de communicatie tussen school en ouders door de Corona periode
soms wat minder soepel verloopt dan wij hopen. Dit komt ook omdat we ouders
minder spreken/ zien op het schoolplein of op school. Daardoor is er soms pas
contact wanneer er al iets te hoog is opgelopen.
De leerkrachten van de groepen 4 t/m 6 zullen wat vaker mee naar buiten lopen,
zodat ouders eerder met hun vragen even bij de leerkracht terecht kunnen.
Het is ook logisch dat in deze tweede Corona periode mensen wat sneller geïrriteerd
kunnen zijn door zorgen in de thuissituatie.
4. Eventuele lockdown
In de midden en bovenbouw worden de kinderen voorbereid op eventueel digitaal
lesgeven indien noodzakelijk. We hebben duidelijk in beeld welke leerlingen wel of
geen digitale middelen thuis ter beschikking hebben tijdens een eventuele lockdown.
Deze kinderen kunnen van school een laptop of tablet lenen. We hebben besloten
om het reguliere lesprogramma zoveel mogelijk door te laten lopen; dus i.i.g. de
kernvakken rekenen, taal, lezen, spelling.
5. Sint
Terugkoppeling van OV komt in onze volgende MR vergadering.
6. Communicatie
Maarten zet in de CC van aankomende week nog even de mogelijkheden voor ouders
om contact te zoeken met leerkracht of directie, zodat ouders weten dat ze altijd en
op tijd bij school terecht kunnen.
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7. Vanuit het personeel/ directie/ ouders
Directie: Subsidie achterstanden Corona is toegekend. Dit was al meegenomen in de
begroting, maar fijn dat er definitieve goedkeuring is.
Personeel: Laura is bevallen van een prachtige dochter Rosa. Moeder en dochter
maken het goed.
Ouders: Bij het ophalen van de kinderen wordt er niet altijd de anderhalve meter
afstand gehouden. Wel op blijven letten.
8. Formatieoverzicht n.a.v. teldatum 1 oktober
Vorig schooljaar telden we 248 kinderen op de 1 oktober telling. Dit schooljaar zitten
we op 252 kinderen op de 1 oktober telling. Wat dit verder doet met de begroting en
formatie komen we in de volgende vergadering op terug.
9. Scholingsbehoefte
Voor nu geen scholingsbehoefte en de mogelijkheden zijn er ook niet. De GMRbijeenkomst is afgezegd i.v.m. Corona.
10. Rondvraag
David: Wat doen we met de vrijwillige ouderbijdrage voor de OV?
Maarten: De OV heeft besloten om dit schooljaar alleen de ouders een rekening te
sturen die vorig jaar niet of niet alles betaald hebben en de ouders van groep 8
krijgen een aanvullende rekening voor kamp.
11. Afsluiting
Actielijst
Wat:
Evaluatie:
Maarten: gaat in overleg met OV en
Kim over verdere invulling van de
feesten.
Maarten: CC
• Communicatie over
de voorbereidingen
over een eventuele
toekomstige
lockdown
• Communicatie
ouders/leerkrachten
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