MR Notulen 22-4-2020: Terug naar school!
Aanwezig: Michel, Janet, Coby, Bas, Afine
Afwezig: Anta
____________________________________________________________________________
1. Heropening:
Janet:
Het uitgangspunt van het RIVM is: kinderen kunnen niet besmet worden en ook niet besmetten.
Voor Stichting Baasis OK om scholen weer te openen.
Het stappenplan hiervoor is klaar. Wordt morgen met team Schuthoek besproken
Janet komt morgen ter info hiermee terug bij MR.
Er wordt gezocht naar mogelijkheden voor opvang voor werkende leerkrachten met kinderen.
Coby geeft aan dat, gezien de aantallen leerlingen, ZLV helemaal open kan.
Michel en Bas zijn het hiermee eens. Janet neemt dit morgen mee.
2. Notitie van Janet aan MR wordt besproken
Janet bezig met bestaande afspraken in kaart brengen cq. formaliseren. In het verleden veel
In het verleden toezeggingen gedaan die niet teruggedraaid wanneer dit weer van toepassing was
geval wordt.
Over de linie is er de afgelopen periode flink teveel geld uitgegeven
Eind vd week is budget bekend; Janet gaat daarna allerlei verzoeken indienen en de lobby inzetten
om hier en daar meer geld los te krijgen.
Taalklas:
Budgetten; er worden wat oneigenlijk gebruikt gemaakt van budgetten; MR is het hier niet eens.

Nieuw rapport de kinderen: er zijn diverse ideeën over een nieuw rapport o.a.:
- Beoordelen vanuit denkgewoonten
- Groei
- In gesprek met kinderen over het rapport.
3. Visie nieuwe school:
Nog geen concrete sessies met leerkrachten gepland t.a.v eisen en wensen voor het nieuwe
gebouw.
Zitten globaal wel op schema.
Er wordt onderzocht of er misschien een groep 9 en 10 bij kan komen.
Komt volgende keer op agenda

4. Nieuw meubilair:
Coby en collega kijken bij Oelebred naar meubels. Coby wil eea graag voor het nieuwe schooljaar
geregeld hebben.
Michel wil graag bouwkundige aanpassingen o.a. dubbel glas. Er was hierover al wel contact met
de gemeente; ligt echter stil ivm Corona crisis.
5. Schoolreis: De wens is er om dit wel te doen, maar wordt waarschijnlijk begin volgend schooljaar

Rondvraag:
Ron: Idee: Sportdag eind van het schooljaar wordt goed ontvangen.
Inzet leerkrachten: Maaike vervangt Coby tijden zwangerschapsverlof
____________________________________________________________________________

