Notulen MR-vergadering van basisschool De Empel
Datum
Plaats
Tijd

2 juni 2020
basisschool De Empel (aula)
20.00 uur

Aanwezig: Peter, Cindy, Thea, Ilse, Leon en Ilona
1.

Opening
- Dit is een extra vergadering i.v.m. de volledige opening van de school op
8 juni a.s. De vergadering is verplaatst van 27 mei naar 2 juni omdat het
protocol van de PO raad eerder nog niet klaar was. Dit protocol is
leidend voor de opening van de scholen.

2. Opzet 8 juni tot aan begin zomervakantie:
Alle leerlingen zullen vanaf 8 juni weer volledig naar school gaan.
- Lesrooster
We bespreken de voor- en nadelen van het aanpassen van het lesrooster tot aan de
zomervakantie. Het continurooster heeft vanuit het protocol de voorkeur, omdat het
meer rust biedt: minder haal- en breng momenten en leerlingen blijven zoveel
mogelijk in dezelfde groep. Tevens biedt het bij volledige opening een kans om
ouders en het team te laten werken met een continurooster. De MR is dan ook
voornemens om de ouderpeiling naar het lesrooster te vervroegen naar begin
volgend schooljaar, zodat opnieuw bekeken kan worden of er behoefte bestaat aan
definitieve wijziging van het lesrooster op termijn. De MR agendeert de ouderpeiling
naar september. Actie Peter.
- Opvang
Er is geen noodopvang meer mogelijk, maar school blijft verantwoordelijk tot einde
(normale) schooltijd. Er zal in kaart gebracht worden welke ouders hiervan gebruik
willen maken. School zal vervolgens kijken hoe deze opvang te organiseren.
- Communicatie:
Leon zal morgen een bericht sturen. Het protocol wordt ook mee gestuurd ter
verduidelijking.
- Protocol:
De MR heeft het protocol verder doorgenomen:
- Het groep 8 kamp gaat niet door.
- Oudersgesprekken met Ilse (IB) vinden plaats na schooltijd en in de
ruimte bij de ingang.
- Overige oudergesprekken vinden via videobellen plaats, 1 ½ week
voor de zomervakantie.
- Het rapport wordt meer gericht op welbevinden. In september moet
wel duidelijk zijn waar de kinderen cognitief staan.
- De MR vraagt hoe communicatie met ouders verder vorm zal krijgen
in de nabije toekomst nu er geen informele momenten zijn. Hier moet
goed naar gekeken worden. Voor nu biedt het protocol hier nog geen
ruimte voor. Het team denkt hier over na.

-

-

Het wegbrengen en halen van kinderen gaat opnieuw bekeken
worden o.a. qua looproute. Hierover volgt communicatie.
Wegstuurbeleid: Bij verschijnselen blijven zowel leerkrachten als
leerlingen thuis. De mogelijkheden voor vervanging van de leerkracht
zijn minimaal. Ook dit zal gecommuniceerd worden.
Mogen kinderen trakteren? Dat kan weer normaal.
Gymles: Ter Aa wordt weer open gesteld door de gemeente. Indien
buiten mogelijk is dan heeft dit de voorkeur.

3. MR oudergeleding
Ilona’s zittingstermijn van 3 jaar loopt begin van het nieuwe schooljaar af. Ilona wil
zich opnieuw verkiesbaar stellen om de voortgang van de MR te waarborgen de
komende periode. Volgende vergadering zal gekeken worden naar de
communicatie.
4.

Volgende vergadering (17 juni) Actie Peter
- Schoolplan 2019-2023 hoofdstuk 6 t/m 9.
- Formatieplan
- Verkeersplan
- Verkiezingen
- Reglement (optioneel)

5. Rondvraag:
De MR notulen van 13 mei 2020 worden via Ilse op de website geplaatst.
6.

Sluiting (rond 21.00 uur)

Volgende vergadering 17 juni.

