Notulen MR
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Gasten:

woensdag 22 april 2020
thuis, achter de pc/laptop
José (voorzitter), Pim, Lieke, Pim, Liza, Dieuwke, Ingrid (notulen)
Yvonne de Haas (punt 5), Edwin, Yno

1. Notulen 1-4-2020
Goedgekeurd
2. Samenstelling MR rest van dit schooljaar
Ellen is aangeschoven vanwege getoonde belangstelling. Er wordt nog een teamlid gevraagd
van de locatie Bekkumer.
Pim blijft, vanwege uitstel van de grote reis die hij en zijn gezin zouden maken vanaf augustus.
De voorkeur gaat uit naar 2 x 2 personeelsleden en 2 x 2 ouders (dus steeds van beide
locaties 2).
Voor de zomervakantie willen we duidelijkheid over de samenstelling van de MR voor het
nieuwe schooljaar.
3. Het afstandsonderwijs tot nu toe
Yvonne de Haas geeft een compliment aan ouders en school voor het vormgeven van het
thuisonderwijs in deze tijd van corona.
Er wordt door ouders positief gereageerd op het afstandsonderwijs:
*google-classroom was een succes, fijn om elkaar te kunnen zien en het is zelfs gebruikt om
samen te kunnen werken aan schooltaken
*fijn dat stamgroepleiders aan de deur kwamen
*stamgroepleiders waren goed benaderbaar
*leuk om op facebook kinderen en hun werkjes/activiteiten te zien
*persoonlijk contact was waardevol
*we hadden alle kinderen in beeld
*de onderbouw heeft het aanbod aangepast en dat was prima
*de aandacht voor jarige kinderen is gewaardeerd
4. Het onderwijs na de meivakantie
De helft van de kinderen komt 8.30 – 11.00 uur.
(De peuters hebben net iets andere tijden: 8.45 – 11.15 uur.)
Dan kan de eerste groep rustig naar huis. Er wordt schoongemaakt.
Daarna komt de tweede helft van de groep 11.45 – 14.15 uur.
Voor deze verdeling is gekozen omdat we graag alle kinderen dagelijks willen zien, zeker de
kinderen waar we zorg over hebben en die in een kwetsbare gezinssituatie leven.
Bij de indeling wordt rekening gehouden met
een zo goed mogelijke verdeling van de stamgroep,
broertjes/zusjes,
BSO/noodopvang en

vriendjes/vriendinnetjes.
Kinderen komen via een aangewezen ingang de school binnen. De ouders mogen het plein
niet op, zij houden bij het hek afstand tot elkaar. Bij de deur en bij het hek staat iemand van
school om de kinderen op te vangen en naar de klas te laten gaan.
Bij het naar huis gaan, volgt dezelfde procedure, maar dan vice versa.
Tijdens de school is er
aandacht voor hygiëne (bij binnenkomst wassen de kinderen hun handen, er
zijn zeep en handdoekjes aanwezig in de klassen),
zoveel mogelijk afstand van 1½ meter,
aandacht voor het welbevinden van kinderen,
aandacht voor de kernvakken (lezen, taal, rekenen),
15 minuten pauze buiten
geen grote pauze – die omzeilen we door te werken in twee groepen,
Mensen die in een risicogroep vallen hoeven niet voor de groep. Er wordt gezocht naar
vervanging.
Edwin heeft toestemming gekregen om voor beide locaties full time een vervanger achter de
hand te hebben. Die persoon is inmiddels aangevraagd.
Agenda uitvoering:
Do 23 april:
ouders ontvangen een brief van Yno en Edwin met de uitleg over het
onderwijs vanaf 11 mei.
Vrij 24 april: ouders ontvangen de indeling van de kinderen in de ochtend- en middaggroep
(zie verder hieronder
Di 28 april – vrij 1 mei: meivakantie, collega’s van de VSO en BSO regelen de opvang van
de kinderen
Woe 6 mei:
studiedag, wordt gebruikt om de komende periode te bespreken
Do 7 mei:
thuisonderwijs
Vrij 8 mei:
thuisonderwijs
Vanaf maandag 11 mei werken we twee weken dagelijks in twee shifts.
5. Toelichting Yvonne op het leidinggeven op de Kleine Planeet
Yvonne geeft een toelichting op het leiderschap op de Kleine Planeet.
De Kleine Planeet is één school met twee locaties.
De school heeft één visie, die op de beide locaties wellicht een eigen kleur aanneemt.
De school heeft één BRINnummer, één formatieplan en één begroting.
De school organiseert als één geheel de studiedagen, actieteams en bouwoverleggen.
De kleuring per locatie vindt plaats in onder andere de locatieoverleggen.
6. Stand van zaken m.b.t. formatie
De formatie wordt toegelicht en uitgelegd.
In de een na laatste week van het schooljaar ontvangen de ouders een brief met de
groepsindeling en de formatie.
7. Rondvraag
Wat wordt er georganiseerd voor de kinderen van groep 8?
Donderdag 23 april gaat de bovenbouw bij elkaar zitten om te brainstormen. We willen het
niet ongemerkt voorbij laten gaan, maar het is nog goed nadenken over wat er eventueel wel
mogelijk is.

Verschillende ouders bieden zich aan om te helpen, weet Dieuwke.
Volgende vergadering:

3 juni 2020
NB José laat weten hoe en waar.

Actielijst
Werkwijze MR-vergadering op
3 juni (digitaal of in het echt)
Samenstelling MR, waaronder
vinden van nog een
personeelslid Bekkumer
Brief voor ouders met
groepsindeling en formatie

José

Voor 27 mei

José

Voor de zomervakantie

Edwin en Yno

Een na laatste week voor
zomervakantie

