MR 1 September 2020, Google Meet

Aanwezig: Jimmy, Marle, Jolien, Sander, Diede, Marijke, Bart, Roos
Afmeldingen: Merel en Arjen
Roos notuleert, acties zijn dikgedrukt

Agenda
● Hoe is het en zijn er vanuit jullie punten?
○ Diede: ophalen & wegbrengen gaat steeds beter. Aantal zieken wordt
bijgehouden
○ Marijke: Eerst broertjes & zusjes wegbrengen zorgt voor vertraging.
○ Roos: heeft TSO dossier van Sara overgenomen. Zal dit jaar het TSO
budget & beleid doornemen. Iemand uit docententeam? Sander: TSO lijkt
beter te gaan.
○ Marle: rol als toehoorder en ondersteuning (zonder MR stemrecht)
○ Marijke: TSO dossier kan bovenbouw docent ondersteuning gebruiken
ivm issues na lunchpauze
○ Roos: Leonardo programma? Marijke: is weer volledig actief
○ Diede: update verbouwing? Jimmy: opgenomen in MR jaarplan
● Update vanuit het MT:
○ Hoe het gaat op school?
○ Pilot afsluiten straat
■ Jimmy; pilot tot december

■ Marijke: actief met observeren van verkeer
■ Marle: vrijwilligers gezocht voor paaltjes; via klassenouders
○ Covid
■ Sander: veel thuisblijvers met verkoudheden (vanaf 6 jaar), veel
verzuim (incl 3 dagen wachten op corona testuitslag). Zorg over
hoeveelheid verzuim
■ Jimmy: Henny: binnenkort; indien docent verkouden is moet hij/zij
thuisblijven. Verwachting is dat klassen vaker thuis zullen moeten
blijven. Via ouders zorgen omtrent schoonmaak & ventilatie
■ Sander: omdat wachten op testuitslag geen ziekteverzuim is; kan er
geen vervanging geregeld worden. Gewerkt wordt naar snel
schakelen naar online lesgeven (Google Classroom &
Chromebook).
■ Jimmy: tenzij je echt ziek bent; dan is er ook niet les online.
■ Jolien: ‘’huiswerkboekjes’’ paraat liggen zodat er een dag huiswerk
klaar ligt, zodat er tijd is om het online les op te tuigen.
■ Jolien: schoonmaak is een stuk verbeterd, ventilatie kan via ramen
open.
■ Marijke: schoonmaak Keizersgracht niet bekend (was het grootste
probleem), gaat dit na
■ Diede: verschilt per lokaal hoe ventilatie geregeld wordt.

■ Jimmy: wellicht een goed idee om bij lokalen waar ventileren wel
lastig is; een externe partij laten adviseren. Er is een
disfunctionerend raam waar naar gekeken is.
■ Marijke: lokaal van Karine & Frans moet nog naar gekeken worden.
Jimmy zet dit door naar MT
● Nieuw ouderlid omdat Andrea gestopt is (profiel nodig voor nieuwsbrief en voor
ouderavonden)
○ Jimmy: bovenbouw, Marijke: groep 6 (blijft langer zitten)
○ Jimmy zet stukje tekst door naar Marle, start zoektocht in groep 6.
Later ook nieuwsbrief
○ Marijke gaat stoppen; vervanging
● Schoolgids - zie bijlage -> instemming
○ Jimmy: goed als er een update komt vanuit het communicatieplan
○ Marle: update OV, tevens gevraagd aan Marjan om site te updaten
○ Alle MR leden stemmen in met de schoolgids
● Jaarverslag MR, zie hier
○ Jimmy: in de afrondingsfase, actie Jimmy
● Jaarplan 2020 - 2021 - ik maak nog een opzet
○ Overzicht leden -> ook nog op de site en in school
○ Onderwerpen
■ Jimmy: Verdeling onder ouders; aangevuld tijdens meeting

● Jimmy overlegt met Merel om evt bepaalde topics te
laten ondersteunen door niet MR ouders
■ Jimmy: Nieuwe directie & MT punt is niet relevant
■ Jimmy stuurt overzicht Topics door voor akkoord
○ Vergaderdata
■ Jimmy mailt deze data nog rond aan ons
● Comm plan (Bart)
○ Bart: ideeën zijn uitgewerkt door creatieve externen.
○ Marle: wordt gepresenteerd aan MT & MR
● Tvnttk -> methode zaakvakken, subsidie schoolplein
○ Jimmy: geen subsidie schoolplein, relevant voor Bart
○ Bart: zorgen over ventilatie, vooral straks in koude maanden
■ Jimmy; dit mag duidelijker gecommuniceerd worden, punt voor
Covid topic (Bart sluit hierbij aan)
■ Marijke: zorgen over schooladviezen en communicatie
daaromtrent.
■ Jolien en Sander delen deze zorgen. Morgen is er een brainstorm
tijdens de bovenbouw vergadering hierover. Moet echt een
schooladvies worden; niet een advies dat een docent moet
verdedigen tegenover een ouder met hogere verwachtingen
■ Jimmy; voegt topic schooladvies toe, hopelijk in de toekomst
met bovenbouw ouder erbij

