Notulen MR, maandag 15 juni 2020, 20.00 uur, locatie thuis (hangout)
Notulist :Betty
Aanwezig: Marcel, Fleur, Marie-José, Joy Ellen, Judith Tim, André, Michel en Betty
20.00 met directie:
1.

Vaststellen agenda
Er worden geen punten bijgevoegd.

2.

Notulen 11-5-2020
De oudergesprekken zijn goed gegaan. Ook kinderen waren bij het gesprek
aanwezig. Ouders hadden complimenten naar school. Enkele opmerkingen
worden verwerkt.

3.

Mededelingen directie
Cito is afgenomen en worden deze week afgerond.. Resultaten lijken
conform te zijn. School bekijkt ze verder. Er is een brief met uitleg over de
Cito naar de ouders van groep 7.
MR moet goedkeuring geven dat de groepen 5 andere schooltijden krijgen
omdat zij vanaf augustus 2020 op de Schaepmanlaan starten.
MR stemt hiermee in.
De verhuizing is in de eerste week van de vakantie.
De lokalen van de groepen 8B en 8C gaan leeg en worden gebruikt als aula en
een ruimte waar leerlingen kunnen werken. Groep 5C komt leeg. Boven
komen drie groepen 8 en één groep 7. Beneden drie groepen 6 en twee
groepen 7.

4.

Vergaderrooster 2020-2021
Administratie past de veranderde vergaderingen aan in het schooloverzicht.
De vergadering van 14 juni koppelen aan een afsluiting. Dit is aangepast.

5.

Update huidige situatie Corona
De administratie heeft het druk met het melden van zieke leerlingen aan de
GGD. Er is een nieuw protocol die aangeeft dat dit niet meer nodig is. Halen
en brengen van de leerlingen gaat goed. De ouders van de leerlingen uit de
groepen 8 organiseren een avond voor de kinderen.
Een vraag vanuit het personeel: wat is het protocol als leerkrachten het
overblijf moeten verzorgen bij slecht weer. Antwoord: je kunt compenseren
door eerder weg te gaan. Een enkele collega is hiervan niet op de hoogte en
weet niet hoe de werkuren geregeld zijn. Volgend schooljaar agenderen voor
de PMR.

6.

Formatieplan 2020-2021
Formatie is niet rond. Dit heeft te maken met het feit dat er misschien nog
een collega de school gaat verlaten. Er zijn ook nieuwe leerkrachten
aangenomen. Er wordt een LIO kracht en een stagiair ingezet. Er is wel een
aanbod van iemand om tijdelijk in te vallen. In de laatste week zal de
formatie aan de ouders/verzorgers meegedeeld worden.

7.

Agenda 21-9-2020
De voorzitter zal het jaarplan aanpassen.

8.

Rondvraag en sluiting
Geen rondvragen.
De vergadering wordt gesloten.

