Notulen MR
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Afwezig:

woensdag 20 mei 2020
in de digitale wereld
José (voorzitter), Edwin, Yno, Pim, Lieke, Liza, Dieuwke, Ingrid (notulen)
Ellen

1. Welkom
2. Notulen vorige vergaderingen
Geen bespreekpunten vanuit de notulen.
3. Mededelingen
Geen
4. Voortgang onderwijs vanaf 1 juni. (Edwin)
Gisteravond (dinsdag 19 mei) is er een persconferentie van Mark Rutte geweest: na 8 juni
mogen de basisscholen weer open.
Uit de inventarisatie onder de teamleden van de Bekkumer en de Voorstad is gekomen dat
het team de werkwijze van dit moment (halve groep, halve dag, alle kinderen dagelijks zien)
positief ervaart.
Ook van ouders zijn positieve reacties gekomen.
Het voorstel is om de werkwijze voort te zetten tot 8 juni.
Voor na 8 juni wordt komende week nog meer informatie verwacht vanuit het kabinet.
Alle maatregelen blijven van kracht tot aan de zomervakantie:
*hygiënemaatregelen
*gescheiden pauzes
*ouders niet in de school
*kinderen met koorts, hoesten enz. blijven thuis
*geen schoolreisjes
*geen vieringen
*geen schoolreis
*geen groepsfoto door de schoolfotograaf – wel individueel
*geen bosdagen
Wel wordt nog gekeken naar een manier om goed afscheid te kunnen nemen van groep 8.
.Is het nodig naar manieren van lopen te kijken? Er is speciaal nog gekeken naar het lopen
naar de gym. De gymlessen zijn buiten, er wordt niet omgekleed.
.Is het nodig de toiletten extra schoon te maken? > Nu gebeurt dat in de tijd tussen de
wisseling van de groepen en na schooltijd. Goed om dit vast te houden.
.Komt er vanuit de regering nog een plan? >Aanvullende punten vanuit het kabinet of de POraad worden door de stichting verzameld.

.Bij de ingang van het kleuter-/peutergedeelte aan de kant van de Bekkumer is het nu al erg
druk. Hoe gaat dat straks? > Daar wordt naar gekeken.
.Komen mensen van buiten de school binnen? > Als het van direct belang en ondersteunend
is voor het team of de kinderen dan zijn ze welkom, zoals mensen van Sine Limite of Raster.
Anderen zoals het koor dat ’s avonds komt zingen, komt tot de zomervakantie niet in school.
.Hoe gaat het met oudergesprekken? > Gesprekken en overdracht zijn belangrijk, zoals de
adviesgesprekken voor kinderen van groep 7 en de gesprekken voor de overgang van de ene
naar de volgende bouw. Waar mogelijk hebben we live gesprekken met ouders. We kiezen
voor de meest veilige manier en houden de gezondheidsmaatregelen van het RIVM aan. De
gesprekken kunnen buiten plaatsvinden en als het binnen is dan ook handen laten
desinfecteren bij binnenkomst en letten op afstand houden
.Blijft de noodopvang voor kinderen van ouders met een vitaal beroep? > vanuit de stichting
is besloten dat de opvang bestaat voor kinderen met ouders die in de zorg werken tot 1 juli.
.Wat gebeurt er met kinderen die niet naar school gaan? > We hebben alle kinderen in beeld,
maar nog niet alle kinderen komen naar school. We hebben contact met alle ouders van die
kinderen. Sommige ouders zijn heel voorzichtig, soms omdat een van de andere gezinsleden
kwetsbaar is. De meeste van die kinderen zullen maandag weer beginnen.
.Is het nog mogelijk voor een kind om van groep te wisselen (ochtend – middag)? > We gaan
niet meer wisselen. Wanneer na 8 juni de groepen weer compleet bij elkaar zijn zullen we
aandacht schenken aan de verbinding tussen de kinderen.
5. Voortgang formatie (Edwin)
De formatie is rond. De werkdrukgelden hebben er ook een plek in gekregen. Dinsdag
wordt het met de teams van beide locaties doorgesproken.
Er is een vacature voor conciërge op locatie Voorstad. Die is verspreid aan alle ouders. Hij
mag doorgestuurd worden. Wel is een wens dat hij/zij affiniteit heeft met de school en de
wijk. Het salaris is conform de afspraken van de Stichting.
6. Jaarplanning, schoolgids. (Edwin)
De urentabel is rondgestuurd en bekeken.
De uren van een schooljaar minus de uren van de schoolvakanties komen uit op 980 uur.
Er zijn 6 studiedagen gepland: verdeeld over het schooljaar, verdeeld over de weekdagen en
gekoppeld aan een vakantie of weekend.
Er moeten 940 uur gemaakt worden op jaarbasis om na 8 schooljaren aan voldoende uren te
komen.
De meivakantie is twee weken. Eén week is stichtingbreed voor alle scholen gelijk, daarnaast
hebben scholen zelf gekozen voor een week ervoor of een week erna. Onze school heeft
gekozen voor de week erna vanwege de Hemelvaart.
Wanneer de jaarplanning en de zorgkalender helemaal rond zijn, dan mailt Edwin die naar
ons en vraagt ons om fiat.
Aan de schoolgids wordt nog gewerkt. Officieel moet die voor 1 oktober klaar zijn.
Edwin noemt nog hoe blij hij is met het team, hoe we samen met de ouders alles voor elkaar
hebben gekregen. Het contact met de kinderen is goed, ze zijn op hun gemak nu ze weer op
school zijn begonnen.
Het hele gebeuren tijdens de periode heeft hem aan het denken gezet en hij wil verder
onderzoeken waar het onderwijs kan leren van deze periode. Van het bestuur heeft hij er
een budget voor gekregen.
Edwin verlaat de vergadering.
7. Eventuele automatische incasso vrijwillige ouderbijdrage/schoolreisgeld.

Er zijn mogelijkheden om ouders via automatische incasso het schoolreisgeld te laten betalen.
De ouderbijdrage is vrijwillig en is per kind.
Het kan ingaan vanaf volgend schooljaar.
Liset zal nog kijken wat handig is: een tikkie, een linkje of via machtiging.
8. w.v.t.t.k.
Geen punten
9. Rondvraag
Lieke: gaan de bosdagen door? > Nee. Ouders informeren.
Yno: de gymlessen op de Bekkumer gaan waarschijnlijk na 8 juni weer starten. Als het weer
het toelaat dan wordt er buiten gegymd, Er hoeft niet te worden omgekleed. Nu al gymt de
Voorstad buiten. De tijden zijn verkort: 6x ½ uur.
Volgende vergadering:

10 juni 2020 (o.a. afscheid nemen van Yno)
de vergadering van 3 juni vervalt

Actielijst
Algemeen:
Samenstelling MR, waaronder
vinden van nog een
personeelslid Bekkumer
Brief voor ouders met
groepsindeling en formatie
schooljaar 20-21
Volledige jaarplanning en
zorgkalender mailen naar MR
Schoolgids mailen
Automatische incasso regelen
voor volgend schooljaar
Schooltijden in
coronaperiode:
Kinderen verandering in
lestijden/groepen goed
uitleggen
Vragen aan de GMR naar het
advies-/instemmingsrecht voor
de situatie
Toiletten 2x per dag
schoonmaken
Locatie Bekkumer: kijken naar
het in- en uitgaan van de
kleuters en peuters.
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