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1.

Opening
Agenda
Hoe is het de afgelopen periode gegaan?
Start na de junivakantie
Verkeersveiligheid (zeker in deze 1,5 meter tijd)
Schoolreis, afscheid groep 8 en slotfeest (teamuitje?)
Brief Engels

Opening
De vergadering wordt geopend.

2.

Agenda
Akkoord, geen toevoegingen.

3.

Hoe is het de afgelopen periode gegaan?
Er heerst een ontspannen sfeer in de school. Zowel bij leerlingen als bij leerkrachten. Vandaag is voor
het eerst met overblijfkrachten gewerkt op het schoolplein. Dit was fijn, omdat de leerlingen buiten
konden spelen en de leerkrachten pauze konden houden.
Het brengen en ophalen gaat goed, mits er een lint gespannen wordt. Zodra er geen lijn gespannen
wordt, lopen ouders over het schoolplein en wordt het erg druk. Auto’s worden nog dubbel geparkeerd
door ouders die met de auto/te laat komen.
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Vanuit de leerkrachten komen positieve geluiden. Iedereen is blij elkaar weer te zien en zij zien de
kinderen met plezier naar school gaan. Het is fijn om met halve klassen te werken doordat we met
kleine groepjes gericht aan de slag kunnen gaan. Het thuisonderwijs voor de halve groep werkt soms
chaotisch. We verheugen ons om na de vakantie weer met z’n allen naar school te mogen.
Bij de kleuters waren in het begin verwarde blikken en een aantal kinderen miste hun vriendje of
vriendinnetje. Na een week zijn er nieuwe vriendschappen ontstaan wat zeer positief is.
Het meten van eventuele achterstanden: alleen groep 7 maakt de eindcito, zodat de leerkrachten van
groep 8 volgend schooljaar weten welke lessen extra aandacht nodig hebben en prioriteit hebben. Bij
groep 3 wordt de DMT toets afgenomen (technisch lezen). Voor alle leerlingen wordt de midden cito
bepalend op het eindrapport. De ouders krijgen ook allemaal een rapportgesprek.
Wanneer er zorgen zijn bij een leerling wordt eventueel een citotoets afgenomen.

4.

Start na de junivakantie
Dezelfde werkwijze van het halen en brengen van kinderen wordt gehanteerd. Het zal drukker worden,
maar we voorzien vanuit school geen problemen.
De schooltijden worden weer als normaal: 8.30 – 15.15 uur en woensdag 8.30 – 12.30 uur. Alle
overblijfkrachten op één na willen weer aan de slag. De overblijf is hierdoor weer mogelijk en de
leerkracht kan een half uur pauze houden terwijl de kinderen buiten spelen. De overblijfkrachten komen
alleen op het schoolplein en nog niet in de klassen. De leerlingen eten daarom met hun eigen leerkracht
zonder overblijfkracht in de klas.
Vanuit BOOR is besloten dat geen andere volwassenen, zoals overblijfkrachten, dan de leerkrachten in
de school mogen om de 1,5 meter afstand regel beter uit te kunnen voeren.
De ambulant begeleiders worden beperkt. SMW is nog niet aan het werk binnen de school. Dit wordt na
de junivakantie opgestart.

5.

Verkeersveiligheid
Het halen en brengen vanaf de kant van de ouders kan erg chaotisch en rommelig verlopen. Het is te
druk en veel ouders houden zich niet aan de 1,5 meter regel. Dit wordt niet elke dag ervaren. Een aantal
ouders vertrekt direct na het afgeven van hun kind aan de leerkracht, maar de meeste ouders blijven
staan wachten tot hun kind naar binnen loopt. Er is nog steeds veel verkeer wat de situatie nog
gevaarlijker kan maken nu de ouders op straat blijven i.p.v. de school in gaan. Woensdag wordt een plan
bedacht om dit in de toekomst beter te kunnen laten verlopen.
Buurtbewoners parkeren hun fietsen in de fietsenrekken van de school. Hierdoor wordt het fietsenrek
erg krap waardoor de 1,5 meter afstand regel niet nageleefd kan worden. Door de school zijn stickers op
de fietsen geplakt met het verzoek om de fiets weg te halen. De meeste fietsen zijn nu weg.
Een idee om te werken met een ‘schoolstraat’: de straat wordt 3 weken achter elkaar afgezet met
behulp van werknemers van de gemeente. Het initiatief wordt onderzocht of dit kan werken en ingezet
worden voor de Bergse Zonnebloem.
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6.

Schoolreis, afscheid groep 8, slotfeest en teamuitje?
-

7.

Schoolreis: het idee is er om het schoolreisje te verzetten naar september. Dit zal betekenen dat er
eventueel 2 schoolreisjes plaats zullen vinden volgend schooljaar, aan het begin en aan het eind.
Voor groep 7 en 8 komt er een alternatief werkweekprogramma. Het idee is er om ergens iets in
Rotterdam te doen wat bereikbaar is op de fiets.
Musical: De BZ is nog welkom bij ‘de buurvrouw’. Er is plek voor 36 ouders en moeten de 1.5 regel
naleven. Dit gaat voor het aantal niet lukken, omdat er in beide groepen 8 al 24 kinderen zitten.
Afscheid groep 8: er wordt een etentje en disco in de school geregeld voor de kinderen.
Teamuitje: met het MT plus is besproken of het teamuitje door kan gaan. De huidige planning kan
niet door gaan. Er wordt een alternatief programma in de school gedaan met de 1,5 meter afstand in
achtneming.

Brief Engels
De informatiebrief is laatst veel besproken en aangepast. Teamleden hebben feedback gegeven en
leden van de MR hebben de brief her en der aangescherpt. Het was lastig de brief in te korten omdat
dan onrecht wordt gedaan aan de discussie die is gevoerd tijdens de MR vergaderingen in de periode
van september 2019 tot en met februari 2020. Om de brief duidelijker te maken is in de eerste drie
alinea’s beschreven wat het probleem is en wat dat betekent voor het lesprogramma en de
schooltijden.
De brief kan dinsdag 26 mei 2020 verstuurd worden.

8.

Sluiting
Afspraken
Volgende MR vergadering: woensdag 10 juni 19.30 uur op school
Notulist: Semin
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