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Notulen MR, maandag 6 april 2020, 20.00 uur, locatie Google Hangout
Notulist

: Joy Ellen

Aanwezig

: Michel, Fleur, Marcel, Tim, Judith, Marie Jose

Afwezig

: Andre en Betty

Bijlagen

:

20.00 met directie:

1. Vaststellen agenda

procedure MR

2. Notulen 10-2-2020 (bijlage)

procedure MR

Tim stuurt deze morgen nog na.

3. Mededelingen directie

informatief

4. Bespreken huidige situatie Corona

informatief



Marcel stuurt bloemen naar Betty en Andre.



Michel stuurt een wekelijkse update naar alle ouders. Collega’s vangen elkaar
momenteel op. Er zijn een aantal collega’s ziek nu. Wij, ouders, zijn supertrots en
dankbaar hoe directie en leerkrachten zich presenteren aan de kinderen. Dat horen
wij ook van ouders uit onze omgeving.



Na een paar weken opstarten, wennen en keuzes maken, gaat het online lesgeven
steeds soepeler. De kinderen die extra aandacht nodig hebben worden ondersteund
door bijvoorbeeld YouTube filmpjes, opgenomen door de leerkrachten zelf.



Onderbouw kinderen halen zelf hun werk op bij school, dat verloopt soepel.



Hangout momenten zijn een hoogtepunt voor de kinderen.



Deze week beginnen de bovenbouw leerkrachten ook met online toetsen.



Focus in deze tijd is om álle kinderen in het vizier te hebben.



Stephan is ook beschikbaar voor gezinnen die erg moeten wennen aan het online
leven in de online classroom van hun kind(eren). Wanneer een leerling niet
aanwezig in Hangout of niet inlogt, belt de leerkracht met de ouders om hulp
aan te bieden.
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Voor de onderbouw is er ook een online weektaak elke maandag. Lesjes, werkjes
op YouTube, veelal bedacht op materialen die meeste gezinnen in huis hebben.



Verhuizing is wat naar voren gehaald. Start op 20 april. Er is al veel ingepakt.



Bij deze ook een dankbare pluim voor onze nieuwe conciërge.



Opvang is geregeld op de Bredeschool Rembrandt. Dat is tot op heden ook
behapbaar.



Er is wel wat verwarring rondom vitale beroepen en wanneer is het werkelijk
vitaal. Michel vraagt ouders echt om zelf opvang te regelen. Uiteraard is er
altijd plek voor de kinderen waarvan de ouders echt geen oplossing kunnen
vinden. Gemiddeld zijn er 2 leerkrachten van de Piet Hein die in blokken
van 2 uur de kinderen begeleiden met hun thuiswerk. Zo blijven alle
lesprogramma’s gelijk.



Ouderraad is druk bezig met de activiteiten die al dan niet door kunnen gaan.



Er zijn al veel kosten gemaakt, de schouwburg, de kleutermusical, het kamp etc.
Directie en ouderraad zijn in gesprek met deze bedrijven om de mogelijkheden te
bespreken, bijvoorbeeld een coulanceregeling.

5. Foto Koch (bijlage)

informatief/besluit

Wij zijn akkoord met het voorstel voor 2 jaar.

6. Uit de GMR (bijlage)

indien van toepassing

Geen bijzonderheden te melden.

7. Agenda 11-5-2020


procedure MR

We moeten aan de hand van de schoolkalender de vrije dagen bepalen voor het
volgende schooljaar. Dit heeft ook invloed op jaarcontracten en taken van alle
leerkrachten.



Formatie



Budgetten



Update Corona en school.
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8. Rondvraag en sluiting

procedure MR



Cito: niveau groep 3 en 4 is op taalgebied iets lager dan andere jaren.



Voor rekenen geldt dat niet.



Het zou te maken kunnen hebben met de instroom van meertalige kinderen. En de
gezinnen waar Nederlands niet de moedertaal is van 1 van de ouders.



De kinderen gaan bij voorkeur wel door naar het volgende schooljaar. Team Piet
Hein is sterk en heeft veel aandacht, ook voor deze kinderen.



NT2 blijft een van de belangrijke aandachtspunten.



Grote delen van het schoolplan schuiven door naar het volgende schooljaar.



De directie raadt in principe af om, wanneer de school weer open is, de
snipperdagen op te nemen. Uiteraard bekijkt hij dit per situatie. De ouders die zich
juist in de Coronatijd 8 slagen in de rondte hebben gewerkt, hebben wellicht juist
behoefte aan een dag met hun gezin. In vertrouwen, zoals dat altijd gaat op de Piet
Hein.



Nogmaals alle complimenten voor gehele team Piet Hein. Wat een werk is er verzet
en wat een verbondenheid op afstand. Zo fijn.
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