NOTULEN MR VERGADERING

Vergadering (digitaal) 8 maart 2021
Aanwezig:
Vanuit oudergeleding
Cissy Markides
Semin Suvarierol Hoen
Wietske Arema
Vanuit directie:
Ellen Dijkstra
Vanuit personeelsgeleding:
Laura Boskamp
Annette Boere
Daniëlle van Waardenburg
Heleen van der Laan
1.

Opening:
De vergadering wordt geopend, er zijn geen opmerkingen over de agenda.

2.

Notulen vorige vergadering en agenda:
Er zijn geen opmerkingen over de notulen, deze notulen worden goedgekeurd.
Er zijn geen toevoegingen aan de agenda.

3.

Klacht naar BOOR namens oudergeleding over code Rood:
Ellen licht toe dat door de schoolbesturen landelijk is afgesproken dat als er door het KNMI een “code
rood” wordt afgegeven, de scholen dichtgaan. Dit voor de veiligheid van zowel leraren als leerlingen.
Het is vervolgens aan de schooldirecteuren om de “code rood” te communiceren.
Vanuit de oudergeleding wordt opgemerkt dat er vanuit BOOR op 15 februari jl. (2e keer code Rood ivm
ijzel) wel heel “simpel” wordt benoemd dat scholen over gaan op onderwijs op afstand. Dit terwijl de
chromebooks weer allemaal waren ingeleverd. Het komt weinig empathisch over. Vanuit de
oudergeleding zal een conceptbrief worden opgesteld richting BOOR. Indien de volledige oudergeleding
zich in de brief kan vinden, zal deze brief namens de oudergeleding van de MR worden verzonden.
De oudergeleding merkt op dat het handelen van school (later open) een goede manier van handelen
was en door vele ouders als heel positief ervaren is.

4.

Hoe om te gaan met een derde golf:
School heeft een overzicht gemaakt met verbeterpunten voor het digitale onderwijs die bij een
volgende lockdown ook zullen worden toegepast.
De oudergeleding vraag of het mogelijk is dat bij een volgende lockdown alle kinderen 1 dag per week
naar de noodopvang kunnen, om te zorgen dat er wel enige binding is met school en ook voor de sociale
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ontwikkeling. Ellen geeft aan dat dit organisatorisch niet mogelijk is. Voorkomen moet ook worden dat
er geen leraren meer beschikbaar zijn voor het afstandsonderwijs. De afgelopen lockdown (december
2020 - februari 2021) waren er gemiddeld 90 kinderen die gebruik maakten van de noodopvang. Gelet
op de richtlijnen van het RIVM, betekent dit per dag 8 leerkrachten. Dit geeft dus al een puzzel om te
zorgen dat er voldoende leraren zijn voor de noodopvang en voor het thuisonderwijs. Verder geldt dat
de kinderen in de noodopvang niet door hun eigen leraar worden opgevangen.
De oudergeleding zou graag zien dat er bij een volgende lockdown wel meer aandacht is voor de
kinderen die thuis zitten, dus ook gymles voor deze kinderen en niet alleen voor de kinderen die op de
noodopvang zitten.
Besproken wordt verder dat, hoe vervelend dit ook is, het houden van afstand, leerlingen die in
quarantaine zitten, onderwijs op afstand er nu bij horen. In tegenstelling tot 1 jaar geleden hoort dit nu
bij de normale gang van zaken, met als gevolg dat een mogelijke volgende omschakeling naar digitaal
onderwijs ook soepeler zal gaan.

5.

Naleving regels en afspraken corona op school/schoolplein:
Ellen licht toe dat ouders niet verplicht kunnen worden een mondkapje te dragen op het schoolplein,
het verzoek is wel om een mondkapje te dragen als ouders zich daadwerkelijk op het schoolplein
bevinden (dus voor de fietsnietjes). In het geval dat ouders de school betreden, is een mondkapje wel
verplicht.

6.

Schoolplan:
De laatste pagina’s van het schoolplan worden besproken (evaluatie). De oudergeleding merkt op dat
het positief is dat leraren straks thuis ook volledig van office 365 gebruik kunnen maken. Het schoolplan
van komend schooljaar, zal ook gaan over de gevolgen van corona en wat daarvoor de plannen zijn.

7.

Sportdag, schoolreis, schoolkamp en musical:
Ellen geeft aan dat er vanuit BOOR is besloten dat alle activiteiten t/m de meivakantie niet doorgaan.
School hoopt van ganser harte dat er daarna weer meer mogelijk is. Wel zal school er alles aan doen om
alternatieven te bedenken (en uit te voeren) die wel mogelijk zijn.

8.

Vakanties en studiedagen:
Het vakantierooster voor 2021/2022 is al bekend. Op korte termijn zal er ook duidelijkheid komen over
de studiedagen.
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9.

Sporten op school en gymzaal:
Ten tijde van deze vergadering werd er enkel nog op school in de speelzaal gegymd. Dit omdat de
gymzaken nog dicht waren. Met ingang van week 11 wordt er weer gegymd in de gymzalen.
Op vragen van de oudergeleding geeft Ellen aan dat school heel graag een gymzaal in de buurt van
school wil. In Noord zijn er echter geen geschikte gymzalen. School heeft dit onderwerp al vaker bij de
gemeente aangekaart. Er is eerder wel gym gegeven in de zaal van de Wilgenring, maar dan zijn er
meerdere scholen tegelijk aan het gymen en dat is niet bevorderlijk voor de rust in de les.

10.

Verkiezingen MR:
Besproken wordt dat er verkiezingen moeten komen nu Cissy volgend schooljaar niet meer in de MR zit.
Het heeft de voorkeur dat de er voor mei as. een nieuw lid is. Aan Rosanne zal gevraagd worden posters
te maken, die opgehangen worden op de ramen, met het verzoek aan ouders zich aan te melden. Als er
zich meer dan 1 ouder meldt, betekent dit een verkiezing, anders niet.

11.

W.v.n.t.t.k.:
Er zijn geen verdere opmerkingen.
De volgende vergadering is op dinsdag 20 april as.
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