MR notulen
Datum: 17-09-2020
Tijd: 20.00 – 22.00uur
Notulant: Roos
Locatie: JPS
Bespreekpunten:
1. Mededelingen:
• Vorige notulen
Actiepunten vanuit de vorige notulen:
1. De MR kandidaten vanuit de oudergeleding zijn voor de volgende MR vergadering uitgenodigd.
2. De communicatie naar ouders over ouderhulp tijdens uitstapjes, vervalt op dit moment even vanwege
Corona. Uitjes die onderwijsgerelateerd zijn, mogen doorgaan. Dit wel zo veel mogelijk beperken.
3. Woensdag 23-9 is er overleg door Karin en Chris met de ICT’ers van Scala. Hierin worden de mogelijkheden
van Social Schools meegenomen.
4. De website is in de lucht. Karin Verhoeven is hier nog steeds druk mee bezig om dingen te verbeteren.
5. Het gebruik van Facebook is besproken in het team, maar hier is nog niks over besloten.
6. Vrijdag 25-9 is er werkgroepoverleg over de nieuwsbrief. Hierin zal het stukje Facebook weer meegenomen
worden.
•

Personeel / bezetting

Kim is op dit moment volledig afwezig op school. Op dinsdag staat Cindy in groep 1/2b, op woensdag of donderdag
staat Marian in groep 3.
•

Status website

Zie puntje 4 bij actiepunten vorige notulen.
2. Corona update
• Communicatie/status leerlingen/verwachtingen najaar
Er is zorg bij ouders over wat er gedaan kan worden als personeel uitvalt.
Binnen Scala is er een beleidsplan opgesteld. Scholen kunnen hier nog enigszins een eigen draai aangeven, passend
bij hun eigen school. Dit beleidsplan wordt met ouders gecommuniceerd.
Daarnaast is er geen geld voor invallers, extra schoonmaak etc. Dit wordt nu allemaal uit het eigen potje betaald.
Hierop moet dus bezuinigd worden. Daarnaast zijn er geen invallers verkrijgbaar.
Wat nu is afgesproken, is dat de kinderen de eerste dag opgevangen worden op school. Vanaf dag 2 blijven de
kinderen thuis en wordt thuisonderwijs aangeboden.
Scalabreed wordt er goed bijgehouden om hoeveel testgevallen het binnen Scala gaat.

3. Ouderhulp
Zie puntje 2 bij actiepunten vorige notulen.
4. Activiteitenplanning en rooster 2020/2021
Deze is klaar. Antje gaat verder nog een jaarplanning maken over welke belangrijke punten er in de MR besproken
moeten worden.
5. MR
•

Inloopmomenten

De inloopmomenten gaan nu niet door. Wel kan er een berichtje via Social Schools komen dat er input voor de MR
gegeven kan worden via het mailadres van de MR. Dit kan één week voor de MR vergadering gepland worden, zodat
dit meteen in de vergadering meegenomen kan worden. Na de vergadering kan een terugkoppeling aan ouders
gegeven worden.
•

Samenstelling

Er zijn twee kandidaten vanuit de oudergeleding voor de MR. Zij waren voor deze vergadering uitgenodigd, maar
konden beide niet. Zij worden nu uitgenodigd voor de volgende vergadering.

6. Rondvraag
1. Belangrijk is dat er bij nieuwe leerlingen die starten goed in de gaten gehouden wordt of ze overal aan
toegevoegd zijn en of ze alle informatie meekrijgen. Ouders die nog geen kinderen op school hebben, weten
ook nog niet alles en kunnen hierdoor informatie missen. Een idee is om eventueel een ouder die bekend is op
school te koppelen aan een nieuwe ouder.
2. De nieuwe MR data:
• Maandag 9 november 20.00u
• Donderdag 21 januari 20.00u
• Dinsdag 23 maart 20.00u
• Donderdag 20 mei 20.00u
• Donderdag 1 juli 20.00u

Actie/besluitenlijst
Besluit
Jaarplanning MR
gesprekspunten in orde maken

Wie voert hier actie op?
Antje

Wanneer?
z.s.m.

Nieuwe kandidaten MR
oudergeleding uitnodigen

Maarten

Vóór 9 november

Bericht Social Schools input MR
vergadering

Roos/Antje

Één week voor de volgende
MR vergadering

Beleidsplan Scala Corona delen
met ouders

Karin

z.s.m.

