Notulen MR vergadering 14-09-2020
1.) Kennismaking met Marieke onze nieuwe directeur. Marieke vertelt iets over zichzelf.
2.) Notulen van 14-04-2020 zijn goed gekeurd.
3.) Onderwerpen vanuit de directie:
-Werkverdelingsplan: het plan wordt besproken. Er zijn enkele veranderingen qua personele
bezetting i.v.m. ziekte van een collega. In uren is niets veranderd. In januari 2021 zullen we de
werkdrukgelden evalueren.
-Sinterklaasviering dit schooljaar: Stichting SKO de Streek kiest dit jaar voor “roetveegpieten”. Hoe
we het een en ander zullen regelen zal door Lotte, Margret en de OV-leden van de
Sinterklaascommissie verder besproken worden.
4.) MR-punten:
-Studiedagen en vrije dagen in de schoolgids komen niet overeen met de data in het
werkverdelingsplan. Marieke doet hierover navraag bij Jack.
-Volgen/informatievoorziening van de overgang van leerlingen van groep 2 naar groep 3, voor
leerlingen die geboren zijn tussen oktober en december(protocolleerlingen): In de schoolgids staat
informatie over deze leerlingen betreffende de overgang van groep 2 naar groep 3. Er vindt op
verschillende momenten in het jaar overleg plaats met de ouders, tijdens de gesprekken.
-Jantje Beton: Er wordt dit schooljaar voor gekozen om niet mee te doen vanwege de
coronamaatregelen.
-Feest voor Jacqueline Schilder i.v.m. 40-jarig dienstverband. (Dit is vorig schooljaar uitgesteld
vanwege de coronamaatregelen.) We pakken dit in het huidige schooljaar op.
-Coronamaatregelen: aanpak en ervaringen worden besproken. We hebben goede feedback
gekregen van ouders over de aanpak tot nu toe. De ouders waren tevreden. Actuele informatie
hierover wordt in de nieuwsbrief via ouderportaal verspreid. Marieke checkt of er een nieuwe
beslisboom is voor verkoudheidsklachten bij basisschoolleerlingen. Zo nodig wordt de nieuwe
informatie via ouderportaal gedeeld met de ouders. We maken met de teamleden de afspraak om in
de koffiekamer met maximaal 5 personen bij elkaar te zitten. Wanneer er meer dan 5 personen bij
elkaar zitten wordt van een klaslokaal gebruik gemaakt zodat 1,5 m afstand van elkaar gehouden kan
worden.
-Ventilatie bij ons op school: is gecheckt. Ons ventilatiesysteem gaat van buiten naar binnen. De
luchtkwaliteit is goed. Aan de kant van de BSO is een nieuw filter geplaatst. De ramen kunnen open
om goed te ventileren.
5.) Rondvraag: geen
6.) Data voor de MR-vergaderingen dit schooljaar:

1.) 14-09-2020 (vandaag)
2.) 20 -10-2020 let op: dat is op dinsdag! (de overige vergaderingen zijn op maandag)
3.) 07-12-2020

4.) 01-02-2021
5.) 19-04-20121
6.) 07-06-2021

