MR vergadering
Notulen van 6 oktober 2020
Voorzitter: Reinier
Notulist: Marja
Aanwezig: Reinier, Rinske, Jeroen, Jefke, Lianne, Arina, Marja
Actiepunten:
● Jefke: De uitslag van de ouderenquête mailen naar de MR-leden.
● Jeroen: Onderzoeken of het mogelijk is om boa’s te regelen in verband met de
verkeersveiligheid.
● Rinske: Mail naar gemeente in verband met verkeersveiligheid.

●

Opening

●

Deze eerste vergadering dit schooljaar houden wij op school met inachtneming van
de coronaregels. Reinier heet Jeroen welkom. We houden een voorstellingsronde.

●

Vaststellen agenda
● Wordt goedgekeurd.

●

Mededelingen voorzitter MR/ directie
● Joke Plas, de nieuwe bestuurder (opvolger van Gertjan Veeter) is vandaag op De
Rank geweest. We hebben een heel goed gevoel bij haar. Zij is afkomstig uit het
Voortgezet Onderwijs. De vragen die zij stelde waren relevant en ze had oog voor
veel zaken.

●

Notulen

●
●
●
●
●
●
●
●
●

/ punten en actielijst vergadering 20 april
Reinier, Arina en Marja: Jaarplan opstellen op 25 augustus 14:30 uur ⇒ gedaan
Lianne en Rinske: Jaarverslag maken en mailen naar MR en directie voor 22-09.⇒
gedaan
Reinier: Vergaderdata doorgeven aan Jeroen. ⇒ gedaan
Reinier: Notulen en nieuwe vergaderdata op website plaatsen. ⇒ gedaan
Arina: DMT aanpassen in het jaarverslag. ⇒ gedaan
Allen: Jaarverslag doornemen en eventuele op- en/of aanmerkingen voor maandag
29 juni naar Arina mailen. ⇒ gedaan
Jefke: De uitslag van de ouderenquête mailen naar de MR-leden. ⇒ wordt nog
gedaan
Marja/Reinier: Hapjes maken voor de laatste vergadering op 23 juni
Iedereen: schoolgids doornemen ⇒ gedaan

●

Jaarplan MR
● Ziet er prima uit.

●

Ouderbetrokkenheid 3.0

●
●
●

Er wordt nu geborgd.
Communicatie gaat nu via de weekbrief en er gaat ook gekeken worden of er
informatie op de website geplaatst kan worden.
De werkgroep heeft momenteel geen vergaderingen samen met de ouders uit de
werkgroep. Misschien is het raadzaam om toch weer feedback te vragen aan hen.
Het lijntje moet eigenlijk warm gehouden worden.

●

Jaarverslag MR 2019 - 2020
● We hebben het jaarverslag doorgenomen en na twee kleine aanvullingen het verslag
goedgekeurd.

●

Budget MR
● We budgetteren het standaard budget, omdat op dit moment er geen behoefte is aan
scholing die boven het budget uitgaat.

●

Groepsfoto
● Deze is gemaakt op anderhalve meter afstand.

●

Rolverdeling MR
● Reinier voorzitter
● Jeroen vice voorzitter
● Marja notulist
● Rinske jaarverslag
● Jefke info GMR
● Lianne info ouderbetrokkenheid en jaarverslag

●

Covid 19
● Er wordt zoveel mogelijk direct geanticipeerd op de nieuwe maatregelen. Zo is
bijvoorbeeld de excursie naar het Muiderslot niet doorgegaan, omdat de locatie op
dat moment in het rode gebied lag.
● Ook het thuisonderwijs hebben we weer klaar staan. We hebben dat
gecommuniceerd naar de ouders. Het gaat erom dat op het moment dat een
leerkracht thuis moet blijven vanwege corona gerelateerde klachten, maar daar niet
echt ziek van is, het thuisonderwijs wel opgestart kan worden.
● Er komen twee lokalen met een webcam, zodat de leerkracht vanuit huis ook kan
inloggen. Dan moet er wel een onderwijsassistent op dat moment zijn die fysiek in de
groep aanwezig is..
● Er wordt ook al nagedacht over de invulling van sinterklaas en kerst.
● Ook wordt er nagedacht over welke maatregelen we gaan vasthouden in de
toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de looproutes.

Rondvraag met directie
● Arina: Op het verzoek om niet te fietsen op de stoep is er een reactie gekomen van
een ouder die aangeeft dat zij het bewust doet omdat het op de straat te druk is. Wij
besteden aandacht aan de verkeerssituatie rond school door berichten in de
weekbrief in de verwachting dat ouders hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Het
is het gedrag van ouders waar wij geen invloed op hebben.

●
●
●
●

Jeroen gaat proberen om boa’s te regelen in verband met de verkeersveiligheid rond
de school.
Rinske gaat de gemeente bellen in verband met de verkeersveiligheid.
Reinier: Het praktisch verkeersexamen voor groep 8 wordt dit jaar niet gehouden.

Openstaande actiepunten
● zie kader bovenaan de notulen

14. Rondvraag zonder directie
● Geen
15. Sluiting
● Volgende vergaderdata:
● 1 december 2020
● 2 februari 2021
● 23 maart 2021
● 18 mei 2021
● 22 juni 2021

