NOTULEN MR VERGADERING

Vergadering 6 december 2021
Vergadering via Teams
Aanwezig:
Vanuit oudergeleding
Wietske Arema (voorzitter)
Melissa van Daalem
Semin Suvarierol Hoen
Tanya Szegedi
Vanuit directie:
Ellen Dijkstra
Vanuit personeelsgeleding:
Heleen van der Laan
Nikki van Lieshout
Jan van der Meer
Daniëlle van Waardenburg
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Notulen vorige vergadering vaststellen;
Actiepuntenlijst;
Agenda;
Hoe is de situatie op school?;
Klaar voor weer digitaal?;
Corona- en testbeleid school;
Sint en kerst op school;
Gymles en vervanging ;
Verkeerssituatie;
Communicatie met ouders / schoolapp;
Wvttk.

1. Notulen vorige keer
Notulen zijn goedgekeurd.
2. Actiepuntenlijst
2.1 Melissa heeft contact genomen met de gemeente over het verkeersbesluit. Ze heeft geen reactie
ontvangen en zal een herinneringsmail sturen.
2.2 Ellen heeft verder gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuwe gymzaal. Door het gebrek aan
gymzalen lijkt subsidie voor gymles via BOOR momenteel onwaarschijnlijk.
2.3 De vraag aan de MR over huiswerkbeleid wordt beantwoord in de December 2021 Nieuwsbrief van
de directie.
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2.4 Ellen heeft BOOR benaderd over het beleid t.a.v. hygiëne handgel. Gezien de oplopende
besmettingen vindt het regieteam corona het verantwoord dat in de ochtend de kinderen een drup
desinfecterende handgel krijgen. In de ochtend is meestal onvoldoende tijd om je handen zorgvuldig te
wassen met maar 1 wastafel in de klas. De rest van de dag kan gewoon handen wassen wel afdoende
zijn.
2.5 De ouders worden geïnformeerd over de organisatie van de overblijf in de Januari 2022 Nieuwsbrief
met foto’s.
2.6 Veiligheidsschouw is uitgesteld tot januari 2022.
2.7 De MR cursus kan niet via BOOR georganiseerd worden. Zij hebben de onlineversie beschikbaar
gesteld. In dit geval gaat Heleen het organiseren via het CNV, waarmee ze goede ervaringen heeft.
Voorsteldatum is 21 maart.
2.8 Semin heeft een gesprek gehad met Rosanne over mogelijkheden om met de ouders te
communiceren via mail en de schoolapp. Zo lang als we de inhoud inleveren, kan Rosanne het
verspreiden.
2.9 Personeelsgeleding vraagt nu tijdens de teamvergadering structureel naar agendapunten voor de
MR.
3. Agenda
Akkoord, geen toevoegingen.
4. Hoe is de situatie op school?
De situatie op school is relaxed in vergelijking met andere scholen. Het helpt dat 12 van de leerkracht al
Corona heeft gehad. Er zijn nog geen klassen naar huis gestuurd. De school voert momenteel ook geen
roosters voor het schoolplein om apart te spelen.
Over de mondkapjes heeft de school ook geen boze mails gekregen. De ouders met bezwaren hebben
contact genomen met school. De kinderen die kiezen/aangeven om geen mondkapje te dragen zijn vrij
om geen mondkapje te dragen. Voor de kinderen is er geen verplichting maar een dringend advies.
5. Klaar voor weer digitaal?
De leerkracht is klaar om weer digitaal onderwijs te geven mochten de scholen weer sluiten. Ze gaan het
weer oppakken zoals de wintersluiting van vorig jaar. Er zijn inmiddels ook nieuwe inlogcodes voor
Teams verstuurd naar de ouders.
6. Corona- en testbeleid school
Alle basisscholen ontvangen zelftesten voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. De tests worden
uitgedeeld. Het is niet verplicht om te testen. De kinderen worden niet op school getest. Alles gaat in
vertrouwen met de ouders.
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Verder is BOOR geen voorstander van 2G-beleid en verplicht vaccineren.
7. Sint en Kerst op school
Sint was leuk en gezellig. De magie was er nog, ondanks dat Sint in het gymlokaal bleef en niet in het
gebouw rond is gegaan. De kinderen die niet op school waren, hebben via Teams het Sinterklaasfeest
mee kunnen vieren.
Kerst wordt dit jaar wederom gevierd met een Kerstontbijt op school. Zoals vorig jaar, gaat de school
voor het eten & drinken zorgen. Het wordt gefinancierd door de OC of de school. De kinderen hoeven
alleen maar met feestelijke kleding naar school te komen. De datum van het ontbijt is 22 december. In
het geval van vroege schoolsluiting wordt het vervroegd naar 15 december.
8. Gymles en vervanging
Meester René is afwezig vanwege langdurige ziekte. Hij wordt intern vervangen. Twan van den Burg
geeft op dinsdag les aan de leerlingen van de groepen 3, 4 en 5. Daniëlle Waardenburg neemt op
dinsdag groep 5A van Twan over. Saskia Koolen (leerkracht in opleiding) staat dinsdag zelfstandig voor
groep 4B. Johan Wesdorp geeft op donderdag les aan de leerlingen van de groepen 6,7 en 8. Johan
heeft op donderdag geen groep. Het is fijn dat de Bergse Zonnebloem leerkrachten heeft die ook
bevoegd zijn om gymlessen te mogen geven.
9. Verkeerssituatie
De verkeerssituatie blijft wisselend. Sommige dagen is het erg chaotisch. De directie blijft auto’s en
fietsers aanspreken.
10. Communicatie met ouders/schoolapp
Het is heel leuk om foto’s te ontvangen via de app. Met de leerkracht is nu afgesproken om ten minste 1
keer in de 2 weken om foto’s te delen via de app. De leerkracht vindt het ook prettig als de ouders hun
waardering laten blijken via liken. Verdere reacties staan standaard uit.
De directie start vanaf december met een nieuwsbrief met foto’s in pdf format.
11. wvttk
Jelle Kroeze gaat per 1 januari 2022 weg; hij heeft een nieuwe baan in zijn eigen woonplaats. Er is helaas
geen afscheid voor de ouders. Laura Benneheij komt terug uit zwangerschapsverlof en gaat hem
vervangen.
Volgende vergadering: maandag 31 januari 2022
Notulist: Daniëlle
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